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PRZEDMOWY 
 

Dookoła nas rozciągał się widok palm przyświeconych 

blaskiem lutowego słooca. Było jakieś 17 stopni, minęliśmy 

jakiegoś turystę z drinkiem w dłoni, w okularach 

przeciwsłonecznych, słomianym kapeluszu, bokserkach i 

topie. Zadzwonił telefon: 

-  Cześd tato, tak przylecieliśmy. Ciepło, ciepło już jesteśmy 

prawie w apartamencie. – Biedni rodzice. Siedzą w tej Polsce 

i zamarzają przy śniegu i – 20 stopniach, a na Malcie prawie o 

30 stopni więcej… 

Ciągle przecierałam oczy i nie mogłam się nacieszyd 

widokiem słooca. 

*…+ Uklęknął. Dopiero wtedy zorientowałam się co się dzieje. 

To było jak najlepsza romantyczna, opowieśd. Czułam się jak 

w filmie, kiedy patrzył na mnie świecącymi oczami trzymając 

w ręku pudełeczko z błyszczącym klejnotem. Nie wierzyłam. 

Wzięłam oddech i jak to na wszystkich zdjęciach tego typu 

zatkałam dłoomi usta. Łukasz Kafel. Mój narzeczony. 

Czarujący moment jak z bajki, który będę pamiętad całe 

życie! 
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Te piękne chwile opisane powyżej nie mogłyby się wydarzyd, 

gdyby nie ciągły rozwój i realizowane projekty, w tym projekt 

Money Genius, dzięki któremu mieliśmy fundusze na 

podróże, pierścionek zaręczynowy czy chociażby luksusowe 

apartamenty.  

Chwile są ulotne. Nie wiadomo ile ich jeszcze przeżyjemy, a 

martwienie się o przyszłośd, pieniądze jest traceniem czasu. 

Wyobraź sobie, że nie ograniczają Cię praca, pieniądze, 

rodzice i możesz wszystko. Czy naprawdę Twoje życie 

wyglądałoby tak jak wygląda teraz?  

Może nie oświadczyłeś się swojej dziewczynie, bo zbierasz 

pieniądze na pierścionek już od 2 lat, a ślub odkładasz na 

daleką przyszłośd, kiedy zbierzesz odpowiednią sumę z 

marnych oszczędności? Może nie byłeś na wakacjach dawno, 

bo nie starcza Ci funduszy, żeby zapewnid sobie trochę 

odpoczynku, a może nie masz w ogóle czasu dla rodziny, bo 

harujesz na 2 etaty, żeby tylko zapłacid rachunki? 

Te ważne aspekty Twojego życia : brak czasu na odpoczynek, 

rodzinę, brak pieniędzy na pierścionek, wakacje, nigdy się nie 

zmienią, jeśli nie postanowisz sam ich zmienid. Spójrz tylko 

jak czas szybko biegnie, ani się nie obejrzysz, a będziesz stary 

i dopiero wtedy poczujesz jak zmarnowałeś swoją szansę. 

Życie bez pasji, bez podróży, bez rodziny, za to z ciągłym 

stresem w pracy i zmęczeniem. 
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Mam na imię Maria i jestem obecnie narzeczoną autora tej 

książki. Mam 22 lata. Dzięki Łukaszowi przeżyłam wielką 

zmianę. Zawszę się śmieję, że jest moim osobistym trenerem 

od rozwoju osobistego, który nie chce żadnych pieniędzy za 

przekazywaną mi wiedzę. Ciągle widzę, jak siedzi w swoim 

centrum zarządzania światem i jest w swoim żywiole. 

Zafascynowany wiedzą, którą codziennie zdobywa. Tysiące 

nagrao, szkoleo i książek owocują każdego dnia, chociażby w 

projekcie MoneyGenius.  

To niewiarygodne jak ten projekt pomógł wielu ludziom. Na 

spotkaniu w Krakowie miałam przyjemnośd poznad mnóstwo 

wspaniałych osób związanych z projektem i byłam w szoku 

jak wielu, dzięki Łukaszowi osiąga sukcesy, rozwija się i 

zarabia w koocu jakieś przyzwoite pieniądze. Wszyscy dają 

sobie nawzajem motywację do ciągłego podążania naprzód. 

To wielkie szczęście, że spotkałam  w swoim życiu taką osobę 

jak Łukasz. Idealnie do siebie pasujemy i z nikim innym się 

tak nie dogaduje jak z nim. Mamy wspólne cele, marzenia.  

Dzięki projektowi Money Genius wierzę w to, że wszystko się 

może spełnid. Jestem szczęśliwa z Łukaszem i życzę 

powodzenia każdemu kto zdecydował się na rozpoczęcie 

swojej przygody właśnie z nim. Kibicuje Wam mocno! I 

pamiętajcie, że w życiu macie to na co się odważycie! 

A na koniec taka mała dygresja : 
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Szliśmy przez Park lotników w Krakowie, koło Tauron Areny z 

naszym maltaoczykiem. Łukasz był jakiś zamyślony od kilku 

dni. 

Kiedy przemierzaliśmy aleje krzyknął: 

- Już wiem ! MONEY GENIUS! – Nie wiedziałam o co mu 

chodzi, co on znowu wymyślił.- Tak będzie nazywał się mój 

projekt. - I tak zostało. Pamiętam to jak dziś, słoneczny 

wieczór, jesienna aura i jego uradowana twarz. Już wtedy 

wiedział, że stworzy coś wyjątkowego… 

Maria Węgrzyn, 22 lata, Valletta 

Mam na imię Dominik Niewęgłowski i mam 20 lat. Na co 

dzieo uczę się języków obcych i czytam książki o tematyce 

marketingu, reklamy i sprzedaży. Przed zarabianiem online i 

poznaniem projektu MoneyGenius moje życie było 

monotonne, nie działo się w nim nic ciekawego i 

odczuwałem brak  perspektyw na przyszłośd. Pragnąłem 

zmiany i projekt był odpowiedzią na moją sytuację życiową. 

Dzięki zarabianiu pieniędzy w projekcie mogę rozwijad swoją 

pasję do podróży po świecie. Kocham podróżowad i to w 

życiu daje mi najwięcej satysfakcji. Po każdej podróży czuję 

życiowe spełnienie. W projekcie mogę zarabiad i podróżowad 

jednocześnie, gdyż do pracy wystarcza mi tylko internet i 

laptop. Myślę, że jest to rozwiązanie w sam raz dla mnie i 

bardzo się cieszę, że mogę z niego korzystad. Od początku 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 8 
 

mojej działalności w projekcie zarobiłem 2,679PLN. Wiedza 

przekazywana w projekcie bardzo odmieniła moje życie i 

podejście do tematu pieniędzy. 

W chwili obecnej zupełnie inaczej patrzę na świat i ludzi. 

Projekt MoneyGenius otworzył mi oczy w jaki sposób 

powinno się podchodzid do pieniędzy i w jaki sposób nimi 

zarządzad. Dla mnie najważniejsze rzeczy, które poznałem to, 

to że: 

- praca może byd przyjemnością 

- mogę zostad bogatym człowiekiem, mam tu na myśli 

bogactwo mentalne i fizyczne 

Przed poznaniem MoneyGenius nie miałem wiedzy na temat 

pieniędzy, myślałem tylko, że po prostu trzeba chodzid do 

pracy której się nie lubi, otrzymywad niską pensję co miesiąc 

i tak 40 lat do tak zwanej "emerytury". Jestem bardzo 

szczęśliwy, że dowiedziałem się tylu nowych rzeczy z zakresu 

pieniędzy i finansów, poszerzyłem swoje horyzonty i 

uwierzyłem, że można żyd zupełnie inaczej niż większośd 

ludzi na świecie.  

Uważam, że Łukasz Kafel to świetny mentor, który dba o 

swoich podopiecznych i krok po kroku palcem pokazuje co i 

jak należy robid. Ja osobiście bardzo cenię Łukasza Kafla, za 

to kim jest i czego w życiu dokonał. Najbardziej mi imponuje 

jego chęd niesienia pomocy ludziom, którzy szukają w życiu 
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odpowiedzi. Trudno mi opisad w słowach, zasługi Łukasza 

Kafla względem mojej osoby. Jestem bardzo szczęśliwy, że go 

poznałem i że mogę się rozwijad z jego pomocą. 

Zdecydowanie polecam każdemu przeczytanie książki 

MoneyGenius, ponieważ zawarta w niej treśd jest warta 

uwagi i opisuje rzeczy, które są wykonywane przez 

uczestników projektu. Czytajcie uważnie, wyciągajcie wnioski 

i uczcie się, aby pokazad, SOBIE SAMYM, nie innym osobom, 

że można osiągad wielkie sukcesy tylko trzeba otaczad się 

odpowiednimi ludźmi i posiadad wiedzę, aby dokonad tychże 

sukcesów. 

Dominik Niewęgłowski, 20 lat, Kraków. 

 

Nazywam się Eliza Nowakowska i mam 23 lata. Na co dzieo 

jestem studentką dietetyki pasjonującą się podróżami, 

sportem, a także dzięki Łukaszowi rozwojem osobisty. Już 

przed studiami szukałam możliwości zarobku online. 

Wybierając kierunek studiów nie sugerowałam się, czy w 

danej branży łatwo jest dostad pracę, ani jakie są zarobki, co 

czyni większośd studentów. Wybierając kierunek studiów 

brałam pod uwagę możliwośd pracy zdalnej w danym 

zawodzie. Ze względu na to, że interesuje mnie zdrowe 

odżywianie wybór padł na dietetykę. Jednak praca w roli 

dietetyka nie daje mi takich możliwości jak projekt 

MoneyGenius.  
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Wstępując do projektu, wiedziałam już dzięki platformie 

szkoleniowej Successlife, że Łukasz Kafel to bardzo dobry 

mentor, który we współpracy ze swoją załogą, do której masz 

szansę dołączyd zawładnie internetem! Od początku projektu 

MoneyGenius zarobiłam ponad 10 tysięcy złotych i wiem, że 

z każdym dniem suma ta będzie rosnąd. Dzięki ciągle 

poszerzającej się wiedzy z zakresu finansów wiem, że praca 

na etacie, nigdy nie dałaby mi takich dochodów, możliwości 

samorealizacji, jak i podróżowania do najbardziej odległych 

zakątków świata – spełniając tym samym swoje marzenia. 

Gdyby ktoś zapytał się mnie co najbardziej podoba mi się w 

MoneyGenius odpowiedziałabym, że ludzie – dzięki 

projektowi współpracuję ze wspaniałymi osobami. Każdy jest 

inny, każdy ma własne marzenia, lecz wszyscy mamy jeden 

wspólny cel – biznes online na najwyższym poziomie. Drugą 

bardzo dużą zaletą projektu MoneyGenius jest bogata i 

przedstawiona w bardzo przystępny sposób wiedza. Nie 

trzeba znad się na finansach, marketingu czy reklamie, by 

zacząd zarabiad w projekcie. Na początku projektu moja 

wiedza w ww. kategoriach była znikoma, lecz dzięki 

MoneyGenius cała ta wiedza wydaje się bardzo interesująca i 

jakże cenna w epoce informacji. 
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Zatem usiądź wygodnie drogi czytelniku i zacznij zgłębiad 

wiedzę nt. Biznesu online, a byd może ta książka będzie 

początkiem zmiany Twojego życia, na takie, na jakie 

zasługujesz – tego Ci właśnie życzę! 

Eliza Nowakowska, 23 lata, Chrzanów. 

Nazywam się Mariusz Kurak.  

W świecie sportów elektronicznych znany pod nickiem Lord 

Zergadis z [KDV]. Mam 31 lat.  

Zanim zarabiałem online to tyrałem na etacie w wielu 

firmach, chyba w jedenastu jako: monter, mechanik, 

hydraulik, kierowca, magazynier, barman, ochroniarz.  

Praca fizyczna nie była dla mnie, więc po szkole zawodowej 

stwierdziłem, że zdam maturkę i szkołę licealną, następnie 

pójdę na studia i zrobię inżyniera. Niestety studia mnie 

zawiodły. 

Aktualnie mam organizację e-sportową, w której jestem 

Team-Ownerem. Pracuję w wypożyczalni aut jako mobilny 

doradca klienta. Jestem Coachem w klasie e-sportowej. 

Organizuje LANy - turnieje w gry komputerowe.  

Dzięki wiedzy, która jest zawarta w MG zacząłem wymyślad 

dziesiątki nowych biznesów, powróciły myśli z przed wielu lat 

odnośnie starszych biznesów. Aktualnie mam 6 wielkich 

pomysłów, a każde z nich ma nawet po 15 form małych 
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biznesików, na czym będę zarabiał. Do tego dochodzą 

Inwestycje, o których nie miałem pojęcia. 

Mój świat wywrócił się do góry nogami, dzięki Inteligencji 

finansowej jaką zaczerpnąłem z projektu. Czytałem wcześniej 

motywujące już książki, ale nie było w nich nic o finansach.  

Od ponad 20 lat zajmuję się e-sportem (sport elektroniczny) 

to moja główna pasja, chociaż mam ich wiele. Dzięki MG 

połączyłem pasję z zarabianiem, wiele elementów 

wykorzystałem w organizacji, którą prowadzę. Nasza 

medialnośd wzrosła nawet o 1000%. Zacząłem częściej 

rozmawiad ze swoją załogą. 

W życiu byłem spełniony pod względem miłości, szkoły, 

osiągnięd i teraz nadszedł czas na pieniądze, których zawsze 

było za mało lub po prostu źle nimi zarządzałem. 

Zarobiłem już 6-7 tysięcy. Najbardziej w MoneyGenius 

podoba mi się budowa medialności, tyle narzędzi tutaj 

wykorzystujemy, wielu traktuje to jak pracę, ale ja 

budowanie medialności traktuję jako dobrą zabawę. Jeszcze 

się stresuję jak występuje przed kamerami czy mikrofonami u 

dziennikarzy z radia, ale powoli przełamuje ten stan. Po tym 

jak widzę jak Łukasz nawija mam inspirację, żeby też taki byd 

- chillout.  
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Cenię go za fantastyczne metafory, szczególnie te o 

budowaniu statku, to zainspirowało mnie do mojego 

pierwszego artykułu "Biznes jest jak statek", tym bardziej, że 

lubię oglądad anime, a jednym z moich ulubieoców jest „One 

Piece” właśnie o pirackich załogach z dobrym sercem, co 

pomagają ludziom. Znam tylko kilka osób wygadanych na 

maxa. Łukasz jest jednym z nich i za to jest dla mnie 

zajebistym, żywiołowym mentorem! 

Gorąco polecam przeczytanie książki MoneyGenius, dzięki 

niej dowiecie się jak poszerzad swoje horyzonty, inteligencje 

finansową. Możecie wzorowad się na elicie z klubu 

MoneyGenius, gdzie praktycznie wszyscy z Nas mają swoja 

pasje mimo, że częśd jej nawet na początku nie miała. Ja 

kocham grad na Komputerze oraz PlayStation, nawet na 

telefonie, a w między czasie zarabiam dzięki MoneyGenius - 

GENIUSZ PIENIĘDZY! 

Mariusz Kurak, 31 lat, Słupsk. 

Nazywam się Hubert Świątek mam 25 lat. Na co dzieo 

pracuję na etacie i zarabiam przez internet. Przed 

zarabianiem przez internet i rozpoczęciem projektu 

MoneyGenius moje życie wyglądało zupełnie inaczej . Nie 

mogłem sobie pozwolid na wyjazd na wczasy czy też na inne 

przyjemności. Dzięki zarabianiu online rozwijam swoje pasje i   

mogę pozwolid sobie na lepsze życie i nie martwię się o kasę 

czy mi wystarczy do pierwszego . 
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W projekcie udało mi się zarobid prawie 10 tysięcy złotych w 

ciągu dwóch miesięcy . Wiedza, którą otrzymuję daje mi 

mega efekty w zarabianiu przez internet. Najbardziej w 

projekcie MoneyGenius podoba mi się, że jest inny niż 

wszystkie inne projekty i dlatego też rozpocząłem projekt.  

Łukasz jest super mentorem i gdybym miał wystawid ocenę 

to było by to 10+ . Polecam każdemu przeczytad książkę 

MoneyGenius ponieważ jest w niej bardzo dużo wiedzy od 

czego zacząd i jak zarabiad w projekcie !! 

Hubert Świątek, 25 lat, Dukla. 

Nazywam się Mateusz Włoch, mam 21 lat. Po ukooczeniu 

szkoły wyjechałem za granicę i byłem tam około 5 miesięcy. 

Pracując bardzo ciężko nie miałem sił na nic i postanowiłem, 

że wracam do kraju. Po powrocie szukałem pracy lekkiej i 

dobrze płatnej. Pewnego dnia zobaczyłem, że znajomy z 

facebooka wrzucił post z zarobionymi pieniędzmi. Była to nie 

wielka suma bo ok 170 złotych, ale wtedy zrozumiałem, że 

można zarabiad siedząc w domu i właśnie takiej pracy 

szukałem. Natychmiast napisałem do tej osoby i poprosiłem 

ją, aby nauczyła mnie zarabiad online. Dzięki projektowi 

MoneyGenius w moim życiu zaszły zmiany na lepsze.  

Zacząłem robid to co chciałem czyli pracowad w domu, a 

zarazem odkryłem swoją pasję, czyli pomoc innym w 

uzyskaniu wolności finansowej.  
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W projekcie jestem cztery miesiące i zarobiłem już 8000 

złotych, a z czasem na pewno będą to większe sumy. Wiedza, 

którą daje mi projekt zmieniła moje nastawienie do życia, 

pieniędzy i sposobu myślenia. Nauczyłem się zarządzad 

pieniędzmi oraz łatwiej nawiązuję znajomości. 

Łukasz jest osobą, za którą chce podążad, ponieważ wiem, że 

jest to człowiek godny zaufania. Cenie go za to, że w każdej 

sytuacji potrafi pomóc, zmotywowad i wytłumaczyd. Polecam 

przeczytanie książki pt. "MoneyGenius", ponieważ opisuje 

krok po kroku jak można zacząd zarabiad online i dążyd do 

celów wysoko sobie postawionych. Dziękuję Łukasz! 

Mateusz Włoch, 21 lat, Dukla. 

Mam na imię Michał. Mam 28 lat. Od ponad pół roku 

zajmuje się tylko zarabianiem pieniędzy w internecie. 

Przedtem 5 lat mieszkałem w Szkocji i pracowałem na etacie 

w firmie sprzątającej supermarkety. Tam założyłem rodzinę. 

W momencie poznania Łukasza Kafla moje życie zmieniło się 

całkowicie, ponieważ staję się coraz bardziej świadomym 

człowiekiem. 

Od momentu przystąpienia do Projektu MoneyGenius moje 

umiejętności miękkie są na coraz lepszym poziomie i mogę 

wykorzystywad je do zarabiania pieniędzy i budowania 

biznesów internetowych.  
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Stało się to moją pasją i sposobem na życie, ponieważ mogę 

cieszyd się rodziną i pracowad wtedy kiedy mam na to ochotę 

a nie gdy ktoś mi każe.  

Od przystąpienia do MoneyGenius zarobiłem już około 10 

000 złotych. W projekcie najbardziej podoba mi się to, że 

mogę się rozwijad i budowad swoją renomę w social 

mediach, wszystko to oczywiście dzięki Łukaszowi, który jest 

świetnym mentorem i profesjonalistą w tym co robi.  

Dziękuje mu serdecznie, że kiedyś odpisał na moją 

wiadomośd i tak zaczęła się nasza znajomośd i mój rozwój 

osobisty. Wszystkich bardzo zachęcam do przeczytania 

książki MoneyGenius, ponieważ może pomóc nie jednej 

osobie zmienid swoje życie na lepsze.  

Michał Ogieł, 28 lat, Ryn. 

Nazywam się Małgorzata Heretyk i od zawsze pracowałam na 

etacie, jednak moje życie zmieniło się diametralnie i nabrało 

tempa od kiedy dołączyłam do projektu MoneyGenius.  

Projekt otworzył przede mną nowe możliwości, zdobyłam 

wiedzę, o której wcześniej nie miałam pojęcia, zmienił się 

mój stosunek do zarabiania pieniędzy.  

Dzięki zarabianiu w Internecie wreszcie poczułam się wolna i 

zdobyłam cenny czas na robienie tego co kocham oraz 

podróżowanie. Polecam każdemu zrobienie czegoś tylko dla 
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siebie, dołączenie do projektu i zmianę swojego życia na 

lepsze. 

Małgorzat Heretyk, Kraków. 

Nazywam się Łukasz Cichocki. Jestem 28-letnim miłośnikiem 

dobrej kuchni. Na co dzieo działam w branży Internetowej. 

Przed rozpoczęciem Projektu MoneyGenius pracowałem na 

etacie, planując jednocześnie otworzyd własny biznes.  

Zarabianie pieniędzy w Internecie znałem tylko z teorii. 

Chcąc spróbowad swoich sił w praktyce, dołączyłem do 

projektu. Jak dotąd zarobiłem ponad 10 tysięcy złotych. Z 

miesiąca na miesiąc zarabiam coraz więcej. Nie muszę się już 

martwid o pieniądze - bo pieniądze po prostu są.  

Wiedza, którą otrzymałem w MG, w znacznym stopniu 

przyczyniła się do poprawy mojej kondycji finansowej. 

Najbardziej podoba mi się to, że w programie edukacyjno-

szkoleniowym projektu znajdują się umiejętności biznesowe 

jak i rozwój osobisty.  

Cenię Łukasza za to, że zmienił moje podejście do pieniędzy, 

co niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie stanu mojego 

konta. Ta książka pozwoli Ci przejąd odpowiedzialnośd za 

własne finanse. Gorąco polecam! 

Łukasz Cichocki, 28 lat, Toruo. 
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Nazywam się Paweł Konop, obecnie mam 26 lat. Aktualnie 

pracuje jako Przedstawiciel Handlowy w hurtowni art. 

Spożywczych i alkoholi. Zajmuje się również zawodowo 

muzyką, gdzie jestem współzałożycielem zespołu weselnego, 

w którym obecnie jestem członkiem. 

Zanim dołączyłem do klubu MG moje życie toczyło się wokół 

pracy od poniedziałku do poniedziałku, gdzie głównym celem 

była pogoo za pieniędzmi. Dzięki dołączeniu do klubu MG 

odwróciłem moje życie o 180 stopni.  

Moja dotychczasowa pogoo za pieniędzmi legła w gruzach, a 

zastąpiła ją umiejętnośd zarządzania pieniędzmi. Od tego 

czasu zacząłem mied więcej czasu dla rodziny, a pieniądze, za 

którymi tak goniłem zaczęły nagle gonid za mną. 

Dzięki MG rozwinąłem w sobie większą wiarę i pewnośd w 

siebie, która z dnia na dzieo staje się mocniejsza. Mogę dzięki 

temu zarabiad w domu, grad na gitarze i cieszyd się życiem i 

nie przejmowad się tym, że mi zabraknie pieniędzy. Od kiedy 

wszedłem do projektu, to zarobiłem już ok. 10 tysięcy żywej 

gotówki (okres 3-mscy). 

Wiedza, którą otrzymałem w MG zmieniła moje podejście do 

pieniędzy w taki sposób, że już się za nimi nie ścigam. W MG 

podoba mi się to, że praca którą wykonuję odbywa się 

legalnie i bezpiecznie, a przede wszystkim darmowo. A 

atmosfera, która jest w projekcie MG jest nie do przebicia. 
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Cenie mojego mentora Łukasza Kafla za wyrozumiałośd i za 

bezcenną wiedze, którą mi przekazuje. 

Zachęcam każdą osobę do przeczytania książki, dlatego że 

zmieni mentalnie nastawienie każdego człowieka do 

pieniędzy po jej przeczytaniu. ! 

Paweł Konop, 26 lat, Dukla. 

Nazywam Się Krystian Wysocki, mam 22 Lata. Na co dzieo 

pracuję na etacie i równocześnie zarabiam online, z każdego  

możliwego miejsca na świece. Potrzebny jest mi internet, 

laptop czy telefon i mogę pracowad i poszerzad swoja wiedzę 

finansową. Moje życie przed zarabianiem online i 

rozpoczęciem projektu MoneyGenius było zupełnie inne… 

Starałem się pogodzid moją pracę z pasjami i musiałem 

wybierad, którą pasję, poświęcę, nie wystarczało mi czasu, by 

rozwijad je wszystkie. Dzięki temu, że rozpocząłem projekt 

posiadłem wiedzę którą, ciągle przyswajam, wykorzystuję w 

codziennym życiu jaki i zarabiam online. Mam swoje cele w 

życiu : rozwijam pasję podnoszenia ciężarów, podróżowania, 

granie w teatrze jak i pomoc drugiej osobie, gdyż uwielbiam 

POMAGAD!  

Dzięki MoneyGenius nie martwię się o pieniądze jak było to 

wcześniej. W projekcie zarobiłem już 8 tysięcy złotych. 

Wiedzę, która tu nabywam wykorzystuję w codziennym 

życiu, Jak?   
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Po prostu wiem jak organizowad czas, potrafię zarządzad 

pieniędzmi i odnajduje siebie (odkrywam multum 

możliwości, które pomagają mi w życiu).  

Najbardziej W całym projekcie podoba mi się, że mogę się 

rozwijad i uczyd, poznaję naprawdę extra osoby, które myślą 

podobnie jak ja, mogę pomagad Innym!   

Łukasz Kafel jest osobą godna zaufania, Potrafi motywowad 

jak i nauczyd motywowad innych! Cenię w nim to, że jest 

sobą, uśmiechnięty, szczery do bólu, potrafi się bawid i jest 

bardzo kreatywna osobą! Gorąco polecam przeczytad książkę 

"MoneyGenius", jeśli chcesz powiększyd swoja wiedzę i 

zarabiad przez Internet jest ona specjalnie dla Ciebie! 

Krystian Wysocki, 22 lata, Białogard. 
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Przedmowa autora 
 

Przeciągam się i wstaję z łóżka, kolejny dzieo mojego 

wspaniałego życia. Uwielbiam to co robię, kocham ten blask 

słooca wpadający przez okno, w jakim to ja kraju dzisiaj 

jestem… ? Ah z pewnością za oknem będzie morze, kraj nie 

jest ważny. Budzę się wcześnie, tak jak mam w zwyczaju. 

Szkolenie, promocja, odpiszę na maile, znowu kilkanaście 

osób chce zacząd działad i prowadzid podobny styl życia do 

mojego, nie można się dziwid. Przebiegnę się. Wieczorem 

zrobimy z pewnością coś ciekawego z moją ukochaną – 

wyjdziemy na miasto, zjemy coś smacznego, a potem to się 

okaże. Całkiem fajny dzieo się zapowiada – pomyślałem.  

Jest 7 lipca 2017 roku jesteśmy w Alicante w prywatnym 

apartamencie z ogromnym tarasem, zaraz tuż obok plaży, 

gdybym spojrzał na moje życie, wszystko mi się układa, 

pieniądze płyną strumieniami z różnych źródeł, wszystko to 

za sprawą biznesów zamkniętych w laptopie i telefonie.  

Cieszę się życiem, zawsze inspirowały mnie amerykaoskie 

filmy, gdzie robi się to na co się ma ochotę i nie martwi się 

zbytnio wszystkim co Cię otacza…. Znasz to? To czadowe 

uczucie. Jaki jeszcze jestem? Dobry, chociaż ludzie uważają 

różnie. Biorąc pod uwagę moich kursantów, jestem dla nich 

guru, dzięki  któremu się rozwijają jak i swoje biznesy. 
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Niektórym z nich nawet pomogłem zbudowad związki, do 

dziś piszą maile. Lubię moje zajęcie: 

 „Przypominad ludziom, że świat to jeden wielki plac zabaw” 

Moi przyjaciele i rodzina wiedzą, że oddałbym za nich życie… 

Nie, nie myśl że jestem wcieleniem samego dobra na 

świecie… Niektórzy nieznajomi  uważają mnie za oszusta, 

naciągacza i nieokrzesanego chama. Większośd z nich wylewa 

na mnie pomyje hejtu i kłamstw, które czasami sprawiają mi 

przykrośd – to jest ten moment, kiedy nie mam dobrego dnia 

i wstaje lewą nogą  – Jednak żadna z osób, która poznała 

mnie i to co robię nie wypowiada takich słów – każdy jest 

zachwycony, że może ze mną współpracowad  i się ode mnie 

uczyd. No cóż takie życie – jedni Cię kochają drudzy 

nienawidzą. Oczywiście kiedy robisz coś ciekawego i dzielisz 

się czymś ze światem, dopóki jesteś nikim, nikt Cię nie ocenia 

i nikogo nie obchodzisz. Ludzie narzekają na brak pieniędzy, 

ciężkie czasy, że ciężko jest pieniądze zrozumied. A po co je 

rozumied? Pieniądze trzeba zarabiad – a w tym akurat jestem 

dobry. 

Kreuję się na Guru zarabiania online, Eksperta w tym 

temacie, Najlepszego gościa, który może Ci pokazad jak 

zarabiad na swoim wizerunku i marce, czy naprawdę taki 

jestem? Nie wiem, po prostu jestem prawdziwy i pokonałem 

swoje demony, słabych nieudaczników, owszem nauczę Cię 

zarabiad, zmienię Twoją mentalnośd i wypiorę mózg pod 
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względem zarabiania pieniędzy online – ale nie jestem 

jedynym trenerem który to zrobi – jest wielu innych, których 

nierzadko sam wyszkoliłem.  

Do dzisiaj moi starzy znajomi nie mają pojęcia jak prowadzę 

biznesy internetowe, widzą we mnie nadzianego gościa, z 

którym fajnie się jest za kumplowad, mimo że nasze drogi 

rozeszły się na zawsze, nie dlatego że jestem bogatą świnią, 

ale dlatego że nadajemy na innym poziomie, ponieważ kiedy 

ja się uczyłem, oni woleli marnowad czas na rzeczach, które 

były zbędne… Starsi raczej patrzą z zazdrością na to że nie 

pracuję na stacji tak jak oni. Gdybym miał podad złoty środek 

na ciekawe życie to chyba byłby to:  

„Wyjdź po prostu z domu i zaryzykuj” 

Czasami szukam sensu życia, nadają mi go moje marzenia, 

nieprzerwanie już od 6 lat. Wierze że można wszystko i że w 

życiu masz tak naprawdę to na co się odważysz…  Jestem 

zaszokowany, że ludzie nie szukają sensu swojego życia, ja 

dziś wiem, że samo znalezienie marzeo nic nie zmienia, bo 

kiedy zaczynasz do nich dążyd, one non-stop się zmieniają… 

To piękno rozwoju, stajesz się kimś zupełnie innym z zupełnie 

innymi marzeniami i celami.  

Wiesz dlaczego czytasz tę książkę? Nie dlatego, że jestem 

dobrym pisarzem lub autorem… Jestem dobrym sprzedawcą. 

Kiedyś myślałem, że trzeba umied dobrze pisad, to bzdura… 

Wystarczy umied sprzedawad i możesz tworzyd co tylko 
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chcesz, a ludzie będą tego używad. Uprzedzę Cię, że nie są to 

staromodne techniki sprzedażowe, na które jeszcze łapią się 

babcie, kiedy przychodzi do nich złodziej w postaci wnuczka, 

albo tylko wyselekcjonowane techniki z książki jak 

manipulowad ludźmi…  Żeby przyciągad kasę musisz mied 

swoją markę, dobry marketing, odpowiednią wiedzę, 

odpowiednie nastawienie mentalne, tożsamośd, pasję, rytm 

jak i zsynchronizowane kroki jak działad! – Kiedy to 

zdobędziesz będziesz mógł wszystko sprzedad, a pieniądze 

będą naokoło Ciebie, aż do skooczenia świata.  

W tej książce chcę dad Ci parę wskazówek, nie dam Ci 

gotowego planu, bo to kosztuje i pochłania bardzo dużo 

czasu… Wiem, że niektóre książki to obiecują, z 

doświadczenia powiem, że to tylko obietnice bo 

przeczytałem ich już ponad 300 i nie ma unikalnej strategii 

dla wszystkich, z prostego faktu, każdy jest inny i nie ma 

szans, by ktoś napisał książkę pod Ciebie. Jeśli jednak 

wyciągniesz odpowiednie wnioski z mojej książki to Twoje 

nastawienie do pieniędzy jak i ich zarabiania się zmieni – a 

skoro zajdzie taka zależnośd to naprawdę pieniądze zaczną 

się pojawiad w Twoim życiu – nie dlatego, że coś przeczytasz 

lub zrozumiesz, ale przez to, że ruszysz z miejsca wdrażając i 

poprawiając swoje życie tak jak wielu moich kursantów, 

którzy zarabiają już po kilku tygodniach nauki po 2, 3 , a 

nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie siedząc w domu, leżąc na 

hamaku używając tylko laptopa i internetu.  
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Różnimy się od siebie znacząco, ale mamy taki sam cel - byd 

wolnymi i spełniad marzenia, żyd inaczej, niż większośd 

przeciętnych ludzi! Jestem dumny z takiego teamu! Dedykuję 

wam tę książkę, najlepszym partnerom w moich biznesach – 

tym obecnym oraz wszystkim, którzy wytrwają i dołączą do 

grona najlepszych - Macie charakter, którego brakuje 

większości, którzy próbują! Tak trzymad! Zapraszam do 

lektury. 

To nie Twoja wina, że musisz czytać tę książkę 
 

Wiele osób wierzy w to, że musisz mied szczęście, aby coś 

osiągnąd, jest w tym trochę prawdy… Ja uważam siebie za 

wielkiego szczęściarza. Skąd bierze się szczęście, o którym 

piszę? Z ciężkiej pracy, oczywiście nie pomyśl  sobie, że tyram 

jak wół, a do domu wracam jak zmęczony pies – wtedy 

naprawdę musiałbym wybrad się do weterynarza, by 

sprawdzid czy czasami nie jestem osłem. Gdyby ciężka praca 

fizyczna była drogą prowadzącą do bogactwa, to najbogatsi 

byliby niewolnicy, a ludzie pracujący nad biznesem, bądź 

właściciele zakładów chodzili by głodni – a tak nie jest. 

Widzisz dzisiaj większośd ludzi jest niewolnikami pieniędzy, 

które posiadają ich Panowie. Każda praca dla kogoś tylko po 

to by zarobid pieniądze jest tyraniem jak wół… Czytasz tę 

książkę, bo chcesz trochę zmienid ten stan rzeczy, wiem o 

tym. Pamiętaj że to nie Twoja wina, że musisz ją czytad… 
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Winą możesz obarczyd rodziców, którzy nie są wyedukowani 

pod względem finansowym, szkołę, która jest 

nieprzystosowana do szybko zmieniającego się rynku i 

zamiast podnosid Twoje kompetencje, to odbiera Ci 

najlepsze lata na rozwój. Również możesz obarczyd winą 

środowisko, w którym przyszło Ci żyd, że nie chcieli czegoś 

więcej tylko nawalid się w weekend, ale nie byłoby to dobre 

posunięcie, by obarczad winą kogokolwiek. Za wszystko 

jesteś odpowiedzialny tylko TY sam. Zrozumiesz to z czasem, 

kiedy wyruszysz w drogę ku spełnieniu i podążysz za swoją 

pasją… Jeśli tego nie zrobisz to dalej będziesz narzekał. Jedno 

jest pewne, po przeczytaniu tej książki to będzie tylko Twoja 

wina, że Twoje życie będzie nieciekawe i ubogie – pamiętaj o 

tym. 

Bieda jest wyborem 
 

Mocne słowa, szczególnie dla ofiar losu, które uważają, że 

wszystko na świecie jest przeciwko nim. Większośd ludzi 

biednych kocha obwiniad innych, wytykad innym błędy i 

osądzad bezpodstawnie. Ludzie Ci z samej definicji bogactwa 

są ofiarami losu, ale jest to ich świadomy wybór. Mogę 

zrozumied, że ciężko jest tym ludziom myśled o marzeniach, 

tak naprawdę w ogóle nie powinni o nich myśled, bo przecież 

w sytuacji kiedy nie masz co włożyd do garnka, albo nie byłeś 

z żoną już od 10 lat na wakacjach to mówienie o marzeniach 
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jest trochę słabe i nie bez powodu wydaje się śmieszne… Ale 

jest jedno „Ale”… Kiedy nie ma kasy pasuje zapierniczad, by 

ją zarobid, a większośd osób, nie chce się poświęcid, dlatego 

uważam, że bieda jest wyborem… Oczywiście, dochodzą do 

tego wszystkiego kredyty- czyli pieniądze które w ogóle Ci się 

nie należą, jeśli mało zarabiasz, to nie wolno Ci brad 

pieniędzy, które są czyjeś! Przegryź fakt że nie będziesz miał 

własnego domu, że samochodu też nie będzie! – Niestety 

ludzie chcą żyd na poziomie, który im się nie należy, dlatego 

są ofiarami losu… Bieda zawsze jest wyborem, w projekcie 

MoneyGenius, tłumaczę jak zarządzad swoimi pieniędzmi, 

mówię otwarcie, że jeśli nie stad Cię na odkładanie minimum 

30 % i utrzymanie się - to musisz zmniejszyd koszty życia, 

ludzie jednak nie słuchają, dlatego zawsze pozostaną  

biedni…  

Z drugiej zaś strony przedsiębiorczośd pokazuje dosadnie co 

trzeba zrobid, aby stad się osobą majętną i mied odpowiedni 

poziom życia: 

 

„Żyj przez kilka lat tak jak większośd  nigdy nie chciałaby żyd, 

przez resztę życia, żyj tak jak inni nie potrafią” 

Bieda zawsze jest wyborem, jest wymówką przed edukacją 

finansową, przed obniżeniem standardów życia na pewien 

czas – nawet, jeśli miałoby to byd kilka lat, jest wymówką 

przed rozwojem… Bieda to też słabośd i przejmowanie się 
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opinią innych ofiar losu, które nie chcą byś  im udowodnił, że 

to wszystko o czym piszę jest prawdą – jakże niewygodną i 

bolesną… 
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Część 1  

Mentalność Finansowa 
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Rozdział 1 - Błędne przekonania na temat 

pieniędzy 

 

Czego chcesz od życia? 

Życie jest niesamowitym darem. Dar, z którym możesz zrobid 

cokolwiek zechcesz.  

Możesz go zmarnowad, albo wykorzystad w pełni, Ty 

wybierasz co z nim zrobisz... 

Ciekawym faktem, który zaobserwowałem jest to, że 

większośd ludzi idzie do takiej, a nie innej szkoły, bo jest 

fajnie i idą tam znajomi, wybierają taką pracę, w której 

najmniej się zmęczą lub najwięcej zarobią, mniejszym 

nakładem pracy. Wybierają taki interes, który będzie 

najbardziej opłacalny, a już solidnie sprawdzony, by 

zminimalizowad ryzyko... 

Dryfują po oceanie życia raz na prawo, raz na lewo, 

przybijając do różnych portów i jeszcze szybciej z nich 

wybywając. Dlaczego nikt z nich nie zainwestuje w solidny 

kompas i wreszcie nie obierze prawdziwie ekscytującego 

celu? 

Odpowiedź jest prosta. Nie mają pojęcia o istnieniu 

kompasu, albo czasu na wyznaczenie kierunku... 
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Jeśli się nie skupisz i nie poświęcisz czemuś w pełni – czyli to 

poświęcenie ładnych paru lat pracy nad danym 

przedsięwzięciem, czy to biznesem, czy budowaniem kariery 

w branży MLM, albo korporacji… Wiem, że to ostanie słowo 

„korporacja” brzmii słabo, byd może ty pracowałeś w korpo i 

Ci nie wyszło – wiesz że byli tacy, którym się udało? Na 

szczycie nie ma dużo miejsca, jest wąsko, najwięcej miejsca 

jest na samym dole, dlatego wciąż kogoś nowego przyjmują i 

zwalniają – nie tyczy się to tylko korporacji, ale tak po prostu 

jest. To, że nie wyszło w danym temacie czy to w biznesie, 

inwestycjach , czy korporacji to tylko efekt dwóch zależności. 

Pierwsza z nich to brak prawdziwego zaangażowania i 

zapieprzania, druga zależnośd to nie ten kierunek wybrany 

pod wpływem dziwnego natchnienia, a nie świadomie 

wybranej drogi rozwoju… 

Zadanie na dziś: wycisz się tak, aby nikt Ci nie przeszkadzał i 

zastanów się jakbyś chciał/a, aby wyglądało Twoje życie. 

Czym chcesz się zająd, w czym jesteś dobry, jaka jest Twoja 

pasja, którą chciałbyś spieniężyd? Daj sobie 30 minut w 

samotności tylko z Twoimi myślami, myśl bez ograniczeo. To 

łatwe, ale jak się okazuje wcale nie jest proste… 
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Jeśli zarabianie pieniędzy przychodzi Ci z trudnością to 

robisz coś źle! 

Moim zdaniem jest tylko dwie przyczyny braku efektów 

finansowych w życiu każdego z nas.... Tylko dwie i aż dwie. 

To według mnie sprawia, że jedni są bogaci, a drudzy bardzo 

biedni. 

Pierwszą przyczyną jest nie wykorzystywanie swoich 

wrodzonych talentów! Są osoby, które twierdzą, że nie ma 

czegoś takiego jak talent, po prostu zmieo nazewnictwo - 

mocne strony. 

Każdy z nas ma wrodzone mocne strony, jak chociażby 

podejmowanie ryzyka, zdolności do abstrakcyjnego myślenia 

i snucia planów, czy analitycznych obliczeo i znajdywania 

dziury w całym. 

Na każdej z tych umiejętności można zarobid i jeśli Ty masz 

problemy finansowe, bądź mało zarabiasz to ewidentnie źle 

wykorzystujesz swój potencjał. Zarabiasz na słabych stronach 

Twojego charakteru... 

Nie robisz tego co sprawia Ci przyjemnośd  i  jest Twoją 

pasją... Mamy talenty, które zostały nam naturalnie dane 

wraz z mocnymi stronami naszego charakteru, jednak 

większośd z nas nie podąża za  pasją w życiu, ponieważ nie 

ma nawet o niej pojęcia!!! Musisz próbowad wielu rzeczy i 
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znajdywad to w czym jesteś dobry, a następnie budowad 

wokół tego swoje bogactwo...  

Jedni znajdą pasję w uczeniu innych. ktoś w przygotowaniach 

wykresów i  tabelek. Inni mogą mied pasję do podróżowania 

albo projektowania domów. Jeśli masz słabe zarobki w 

swojej obecnej pracy to oznacza, że nie jest ona Twoją 

pasją... 

Wiele razy kiedy pomagałem odkryd ludziom ich mocne 

strony, widziałem jak całkowicie zmieniało się ich życie. 

Zaczęli spieniężad pasję i to wszystko stworzyło tak zwane 

flow  (Stan w którym wszystko przychodzi z łatwością i 

przyjemnością) – dzięki któremu zmienili swoje życie na 

zawsze. Częściej jednak widywałem ludzi, którzy sprzedali 

swoją pasję jak tanią dziwkę za 1500 zł lub 2500 zł… O czym 

mówię?  

Ktoś bardzo mądry uwielbiał graficzne projekty, sprawiało 

mu radośd siedzenie w domu przed komputerem, bo za 

ludźmi nie przepadał, na pewno nie za imprezowaniem i 

zgiełkiem jaki towarzyszy przy takich akcjach. Dłubał przy 

projektach tworzył arcydzieła jak na grafika artystę przystało, 

jednak nie otworzył firmy, bo zabrakło mu pewności siebie, 

w dodatku znajomi powiedzieli mu, że w dzisiejszych czasach 

już graficy biznesu tak łatwo nie zarabiają…  

Poszedł więc do korporacji, siedzi na słuchawce w harmidrze 

przekrzykując współpracowników, aby sprzedad jak najwięcej 
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abonamentów… Dobrze, że jest salon gier, w wolnej chwili 

można odsapnąd i walnąd partyjkę w fifę… To jest właśnie 

sprzedanie swojej pasji jak tanią dziwkę. Czy ty tak nie 

zrobiłeś? Czy przestraszyłeś się? Co by się stało, gdyby ten 

grafik otworzył jednak swoją firmę? Powiem Ci – faktycznie 

byłoby ciężko, ale pasja jest to coś co nie pozwoli Ci się 

poddad tak łatwo – wyszedł by na prostą aż w koocu zaczął 

by zarabiad kwoty kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Ale on 

sprzedał swoją pasję i męczy się do dzisiaj w zgiełku, którego 

nie znosił od zawsze. Brzmi znajomo? 

Twoje Mocne Strony w połączeniu z Pasją tworzą twój 

przepływ pieniężny, im szybciej je połączysz, tym szybciej 

osiągniesz finansowy sukces. 

Jak oszczędzad pieniądze?  

Samo oszczędzanie jest mega ważną sprawą, cóż nie 

oszczędzając, na nic nigdy Cię nie będzie stad. Jednak 

ważniejszą dla Ciebie sprawą oczywiście powinno byd to, że 

możesz mied, dzięki oszczędzaniu spokojną psychikę, brak 

stresu i wkurzenia – to właśnie załatwia nam oszczędzanie – 

spokój! Oszczędzanie samo w sobie prowadzi do wolności 

finansowej, oczywiście, jeśli ty zarabiasz mało to nie będę Ci 

wkręcał, że kiedyś uda Ci się byd wolnym finansowo, nie ma 

takiej możliwości – musisz zarabiad więcej, o tym też napiszę 

parę zdao.  
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To dlaczego poruszam temat oszczędzania to fakt, że kiedy 

już zaczniesz zarabiad duże ilości pieniędzy, a tego chcemy i 

do tego będziemy dążyd przez całą tę książkę to chcę 

uchronid Cię przed wydawaniem 100 000 zł miesięcznie na 

głupoty, których nie potrzebujesz! 

Wraz ze wzrostem przychodów, automatycznie podnosimy 

nasz standard życia, kupujemy lepszy samochód, większe 

mieszkanie lub budujemy dom… To pierwsze kroki do 

zamknięcia się ponownie w klatce naszego życia i wydatków - 

To głupota!  Nie twierdzę, że powinieneś jeździd starym 

rozwalającym się samochodem lub mied starą kawalerkę, z 

której odpada tynk, jednak spójrz na to z innej strony.  

Większośd milionerów, z którymi rozmawiałem, nie wydaje 

większej ilości pieniędzy na swoje utrzymanie, oni non-stop 

inwestują w aktywa, dzięki temu zapewniają sobie spokojne 

życie, bez stresu o pieniądze. Na fajne życie i przyjemności 

możemy sobie pozwolid kiedy mamy wystarczającą ilośd 

aktywów, generujących dla nas przepływ pieniężny – czyli 

jeśli masz kawalerkę na wynajem i najemca płaci Ci po 

odliczeniu kosztów 1000 zł miesięcznie to możesz zwiększyd 

koszty życia maksymalnie o 900 zł! Mam nadzieję że 

rozumiesz mój sposób myślenia – jeśli nie to sugeruję Ci 

przeczytad wszystkie książki Roberta Kiyosaki! 

Wiem, że łatwo powiedzied, a znacznie trudniej wprowadzid 

plan w życie, dlatego przygotowałem dla Ciebie bardzo 
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praktyczne wytyczne. Oto kilka  prostych sposobów na to, jak 

oszczędzad pieniądze: 

1. Na zakupy zawsze z listą – wcześniejsze 

przygotowanie listy potrzebnych rzeczy uchroni przed 

spontanicznymi, czyli nieprzemyślanymi zakupami. Ważne 

jest jednak, aby mied silną wolę i koniecznie trzymad się 

założonego planu. Jeszcze lepszym sposobem, którego ja 

używam to zakupy przez internet – jeśli mieszkasz w 

większym mieście zakupy przyjeżdżają do Ciebie! Zamów 

sobie z takich sklepów jak np. Tesco jedzenie, dowóz jest 

praktycznie darmowy, a Ty masz czas na ogarnięcie 

mieszkania lub zarobienie większej ilości pieniędzy. Wyobraź 

sobie, że dotarcie do sklepu zajmuje Ci tylko minutę, 

przejście i znalezienie produktów 5 minut, a stanie w kolejce 

i zapłacenie zaledwie kilka sekund. To jest właśnie ta 

wygoda. Oszczędzasz czas– niech męczy się ktoś inny - Ty 

zarabiaj hajs! 

2. Wywal telewizor i abonamenty! – Zamiast marnowad 

czas na kanapie lepiej jest się poruszad, chodby 

pospacerowad. Waga spadnie, samopoczucie się poprawi, a 

portfel zrobi się nieco grubszy. Zrezygnuj z pakietów 

abonamentowych. Mało tego zachęcam Cię do zaprzestania 

oglądania telewizji, przecież nic ciekawego się tam nie dzieje, 

a jak coś się stanie to znajomi Ci o tym powiedzą. Lepiej jest 

poczytad książkę, dzięki nim nauczysz się wielu nowych 
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cennych rzeczy,  na których zarobisz, a nie stracisz czas i 

pieniądze! 

3. Planowanie wszystkiego, co można zaplanowad – 

dzięki planowaniu unika się nagłych i dużych wydatków. 

Prosty przykład: urodziny. Od zawsze wiadomo, że każdy ma 

co roku urodziny, nie ma więc problemu z tym, aby już kilka 

miesięcy wcześniej zacząd odkładad coś na zakup prezentu 

dla kogoś bliskiego. Z dużym wyprzedzeniem można też 

zaplanowad wakacje, poza tym, dzięki planowaniu w czasie 

oszczędzisz dużo pieniędzy rezerwując z wyprzedzeniem. 

5. Karta kredytowa – wiele osób nadal się jej boi, 

tymczasem mądre korzystanie z karty kredytowej pozwala 

naprawdę sporo zaoszczędzid, nie tylko na moneybacku. Ale 

również masz pewnośd, że wydasz dokładnie tyle ile 

postanowiłeś, możesz ustawid limity i więcej nie wydasz. 

Produkty finansowe używane z głową są dźwignią, która 

pomaga stad się bogatym! – Uczę Cię tego w całym projekcie 

MoneyGenius! 

6. Sprytne zakupy – przykładów jest mnóstwo. 

Wystarczy wspomnied o kupowaniu opon zimowych latem, a 

prezentów gwiazdkowych… zaraz po świętach. Nie kupuj 

rzeczy sezonowych w sezonie, bo przepłacasz 100 % i więcej! 

Kupuj poza sezonem. 
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7. Wynajmuj zamiast kupowad i utrzymywad! – Kupując 

samochód zamykasz sobie drogę do wolności finansowej! –

Dlaczego? Ubezpieczenie kosztuje, wymiana opon, naprawy, 

paliwo – samochód to ciągły wydatek i jedno z największych 

pasywów. Lepiej jest wynajmowad samochody na godziny, 

lub na kilka dni. Dzięki temu jeździsz w pełni sprawnymi, 

nowymi samochodami, a nie męczysz się z opłatami niemalże 

każdy dzieo. 

8. Zapisanie się na newslettery – sam jestem zapisany 

na newslettery kilku sklepów z ubraniami, czy elektroniką i 

regularnie dostaję kody na zniżki nawet do 70 złotych. 

9. Zakupy hurtowe – w każdym dużym mieście działają 

wielkie targi, na których można zrobid zakupy w ilościach 

hurtowych. Zgadzam się, że może byd problem z 

przechowaniem np. 50 kilogramów ziemniaków, ale z 

produktami chemicznymi będzie znacznie łatwiej. Zwykle 

bardzo opłaca się kupid np. 5 litrów płynu do WC. Hurtowe 

zakupy można robid w sieciach typu Makro! 

10. Nawyki – wiele pieniędzy marnujemy przez złe 

nawyki, z którymi można się łatwo rozstad. Wystarczy 

pamiętad, aby gasid światło za każdym razem, gdy 

wychodzimy z pokoju, zakręcad kran podczas mycia zębów 

czy częściej korzystad z prysznica zamiast napuszczad pełną 

wannę wody. Metoda małych kroczków przynosi duże 

efekty. 
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11. Polowanie na kody rabatowe – w sieci jest ich 

mnóstwo i właściwie codziennie można skorzystad z jakiegoś 

atrakcyjnego rabatu. Dużo jest na gruponie! 

12. Kupowanie używanych rzeczy – nie chodzi tylko o 

ubrania, ale też np. gry komputerowe czy sprzęt 

elektroniczny. Rewelacyjnym sposobem na zaoszczędzenie 

ogromnych pieniędzy jest kupno nowego samochodu, który 

oficjalnie nowy już nie jest. Roczne auto lub takie, które 

służyło za model testowy, to prawie nówka, ale o 20-30% 

taosza. 

13. Woda zamiast napojów gazowanych – nie dośd, że 

znacznie taosza, to jeszcze nieporównywalnie zdrowsza. Aby 

zaoszczędzid na kupowaniu wody warto rozważyd 

zamontowanie w domu filtra odwróconej osmozy. 

14. Sprzedaż niepotrzebnych przedmiotów – coś, co dla 

nas jest już tylko śmieciem, komuś innemu może się przydad 

– do tego stopnia, że będzie gotów za to zapłacid. OLX, 

Gumtree, Allegro – to sprawdzone portale. 

Największe błędy popełniane przez młodych ludzi! 

Nie często się zdarza, że piszę o ludziach młodych, mimo że 

sam jestem jeszcze bardzo młodym przedsiębiorcą i piszę tę 

książkę w młodym wieku, oczywiście jeśli czytasz ją 10 lat po 

wydaniu.... to i tak jestem jeszcze młody... Moi rówieśnicy 

wolą imprezowad, grad w gry komputerowe i biegad za 
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swoim ogonem... Niektórzy by powiedzieli - normalne - 

przecież są młodzi. Nic mi do tego, dla nich to ja postępuję 

głupio i w sposób nudny, że rozwijam się i całymi dniami 

szkolę innych ludzi. Życie...  

Jednak to o czym chciałem napisad to fakt, że ci wszyscy 

młodzi ludzie z racji tego, że się nie rozwijają, ani nie uczą jak 

działa rynek popełniają niczym na maturze kardynalny błąd 

życia finansowego... Zaraz po szkole średniej idą na studia, z 

ogromną nadzieją, że po tych studiach dostaną  wymarzoną 

lub dobrze płatną pracę. Kiedy to się udaje - bo nie każdy ma 

tyle szczęścia - musza zadowolid się po studiach pracą za 

granicą, ewentualnie w kebabie na rogu... Próbują znaleźd 

fajne mieszkanko, na które biorą kredyt i będą spłacad go 

przez resztę swojego życia mając zły dług, który będzie 

powstrzymywał ich przy każdej decyzji życiowej. 

Możesz zadad pytanie: co w tym dziwnego albo złego, 

wszyscy tak robią...?! No widzisz nie wszyscy, ale większośd. 

Największym błędem numer jeden jest fakt, że Ci ludzi chcą 

iśd do pracy! Chcą wypłaty, a jeśli chcesz odnieśd sukces 

finansowy nie możesz chcied wypłaty - Po pierwsze zarobki 

na etacie są najniższe z możliwych w świecie finansów i są 

najbardziej restrykcyjnie opodatkowane... Głupotą jest brad 

kredyt, który będziesz zobowiązany spłacad przez najbliższe 

30 lat! Nie masz pojęcia co zdarzy się jutro, za 5 lat i wtedy 

okazuje się że strzeliłeś sobie w kolano... Lepiej wynajmowad, 

kiedy pracujesz na etacie - mówię serio! Jest jeszcze jeden 
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wielki błąd... Kiedy jesteśmy młodzi chcemy szybko się 

wzbogacid, więc szukamy najlepszych i najszybszych metod 

zarobku - dzisiaj pięknie pokazują to kryptowaluty... 

Ludzie w nadziei, że kiedyś waluty cyfrowe zmienią świat 

finansowy, inwestują olbrzymie ilości pieniędzy, często 

ostatnie oszczędności, by stad się kiedyś bogatymi. Problem 

polega na tym, że nie masz żadnej pewności, czy 

kiedykolwiek będą one warte tyle, byś stał się bogaty, co 

więcej podatki które płacisz przy ewentualnym spieniężeniu 

tych świecidełek internetowych są stosunkowo wysokie - 

więc nie jest to inteligentne. I tu jest właśnie klucz, takie 

zabiegi, jak chodby inwestycja w kryptowaluty, nie wymaga 

inteligencji finansowej, tak samo jak inwestowanie w 

fundusze inwestycyjne czy lokaty bankowe - ale pamiętaj o 

jednym, jeśli coś nie wymaga inteligencji finansowej to raczej 

na tym nie zarobisz! To moje przemyślenia, które piszę w 

oparciu o doświadczenie biznesowe i inwestycyjne na dzieo, 

kiedy powstaje ta książka... Nie wiem, kiedy ją czytasz, jeśli 

kilka lat później to możesz zweryfikowad czy miałem rację. 

Same kryptowaluty są ok - ale jest to gra dla bogatych - taki 

fajny zakład bukmacherski z olbrzymimi kursami, na pewno 

nie środowisko dla młodych pelikanów bez kasy. 

Zatem co powinni zrobid Ci młodzi ludzie? Na pewno nie 

chcied pracy, jako źródła utrzymania, ponieważ to nigdy nie 

doprowadzi ich do bogactwa, ani spokojnego życia. Powinni 

stale się uczyd już nawet na studiach, a po nich z pewnością 
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ze zdwojoną siłą jak działa finansowy rynek. Powinni kształcid 

wiedzę na temat biznesu w szerokim tego słowa znaczeniu - 

marketingu, reklamy, sprzedaży, zarządzania, zarabiania 

większej ilości pieniędzy za pomocą spółek... To sprawi, że w 

niedalekiej przyszłości będą mogli zacząd zarabiad atrakcyjne 

pieniądze na biznesie, który jest dużo bardziej opłacalny, a 

pochłania nierzadko tyle samo, a później mniej czasu. Nie 

powinni Ci ludzie na pewno brad kredytów, gdyż się im po 

prostu nie należą... Kredyt to cudze pieniądze, to kasa, która 

nie jest dla Ciebie, jeśli pracujesz na etacie i Twoja 

inteligencja finansowa jest na żenującym poziomie! 

Nie można przeskoczyd poziomu bogactwa od tak... Ludzie 

chcą to robid i żyd na poziomie, który nie jest im dany, ze 

względu na to, że zbyt mało zarabiają i mają zbyt niskie 

finansowe IQ! To kara od życia, które może nie jest 

sprawiedliwe, ale z pewnością, rządzi się swoimi prawami. 

Jednym z nich jest właśnie prawo przyczyny i skutku... Jeśli 

chcesz byd bogaty nie bierz kredytów, które, jako osoba 

fizyczna będziesz musiał spłacad! Kredyt jest dobry, kiedy 

spłaca go ktoś inny, na przykład: Twój biznes, Twoja 

inwestycja, lub po prostu inni ludzie! Nie szukaj dróg na 

skróty, nie wierz w bajki opowiadane, przez wszystkich 

naokoło, nie inwestuj w coś o czym nie masz pojęcia i 

zrozum, że giełda, czy to kryptowaluty, czy akcje firm to gra o 

sumie zerowej...  
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Można porównad giełdę do stołu pokerowego, gdzie siedzi 

dziesięciu graczy i krupier, który rozdaje karty. 

Jedynym człowiekiem, który na pewno zarobi jest giełda, w 

naszym przykładzie krupier, ponieważ udostępnia karty i 

stół! Następnie zarobi jedna osoba z dziesięciu, więc straci na 

pewno dziewięd osób! Kto wygra? Ktoś kto będzie miał 

szczęście i dobre karty, zatem giełda jest jedną wielką 

spekulacją, a to nie jest inteligentne pod względem 

finansowym. Umówmy się istnieje grono ludzi, którzy mają 

informacje, warte miliony, to oni zgarniają ogromne 

pieniądze na giełdzie, w naszym przykładzie są to ludzie, 

którzy albo mają wgląd w karty, albo sami je tworzą, jednak 

jest to poziom niedostępny dla zwykłych graczy... Jeśli nie 

masz nad czymś kontroli to tak na prawdę nie masz biznesu, 

ani nie inwestujesz, po prostu obstawiasz mecz i liczysz, że 

drużyna, na którą postawiłeś da Ci złoty strzał...To czego 

brakuje młodym ludziom to inteligencja finansowa, może są 

inteligentni pod względem chemii, biologii, matematyki, po 

to robią studia, ale pod względem finansowym są ofiarami 

losu i to w znaczącym stopniu będzie zawsze determinowad 

ich życie. Jest tylko jedna recepta na tę przypadłośd... Kolejne 

studia, ale nie będą one trwały 5 lat! Będą trwały resztę 

życia, a kierunek to biznes i inwestowanie - w wydaniu 

prawdziwych praktyków, którzy robią to o czym uczą, a nie 

wykładowców, teoretyków uczących tylko dlatego, że w 

przeciwnym wypadku umarli by z głodu. 
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Powody dlaczego ludzie są biedni?! 

Bieda to stan umysłu - nie stan Twojego portfela! Często 

ludzie mylą to strasznie dziwne przekonanie, że to ile mam 

teraz i ile będę miał kiedyś  w swoim portfelu zależy od tego 

jaką pracę będę wykonywał lub jaki biznes zrobię, bądź jaką 

inwestycję poczynię… To jest głupota, jeśli tak myślisz! To nie 

ma ze sobą praktycznie nic wspólnego, to twoja głowa i to 

jak myślisz o kasie determinuje dzisiaj i będzie determinowad 

w przyszłości ile będzie wynosid stan Twojego konta!   

Musisz wiedzied, że wiedza jest bardzo ważna – napisałem Ci 

już na samym początku książki, że nie dam Ci gotowego 

planu i gotowych strategii, bo nie jest to możliwe – Twoje 

wnioski mają determinowad to co się w Twoim życiu zacznie 

zmieniad i jakie pytania zaczniesz zadawad najpierw sobie, a 

potem ludziom, którzy ewidentnie będą mogli pomóc Ci 

pokonad powody, przez które jesteś biedny! Przedstawię Ci 

za moment problemy/powody, dlaczego ludzie są biedni. 

Pokażę Ci że jest pięd poziomów tej biedy i niezależnie od 

tego, z którym się borykasz teraz (bo jest to pewne, że z 

którymś masz problem) to powiem Ci jak sobie z nimi 

poradzid. 

Pamiętaj, że każdy ma problemy finansowe, niezależnie od 

tego, czy jesteś osobą, która przymiera głodem, czy masz 

kilkanaście nieruchomości, bądź masz biznes zatrudniający 

500 osób, zawsze będziesz mied problemy finansowe.  
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Jedyna różnica polega na tym, że albo do tych problemów 

podchodzisz w obdartych łachach, dziurawych butach i jesteś 

głodny, albo podjeżdżasz limuzyną, zjadłeś przed chwilą 

wykwintny obiad na szczycie wieżowca i jesteś umówiony na 

masaż wieczorem… Jednak problemy nie opuszczą Cię – na 

pewno nie problemy finansowe.  

Na podstawowym poziomie bogactwa, czyli tak naprawdę 

nie mając praktycznie pieniędzy mamy problemy związane z 

zarabianiem kasy, z nie zapłaconymi rachunkami i brakiem 

finansów na przyjemności… Jesteśmy wkurzeni, źli na świat i 

innych ludzi, w szczególności  na ludzi bogatszych od nas. Na 

wyższych poziomach bogactwa, kiedy zarabiamy w 

dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie mamy problemy z 

klientami, kontrahentami, podatkami, ubezpieczeniami itp… 

Kiedy zarabiamy w milionach każdy Cię pozywa do sądu i 

chce okraśd Cię na wiele sposobów…  

Problemy finansowe się nie kooczą, jednak to Twój wybór 

jakie problemy finansowe chcesz mied. Ja zdecydowanie 

wybieram problemy z dużą ilością pieniędzy, nigdy nie 

zamierzam wracad do miejsca, w którym kasy ciągle 

brakuje… 

Mentalnośd  ma bezpośredni wpływ biedę w naszym życiu. 

Człowiek biedny mentalnie może byd na różnych poziomach: 

na poziomie, kiedy nie ma kasy, ale również braki w 
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mentalności zauważalne są przy zarabianiu olbrzymich kwot! 

Pokaże Ci to! 

1 Poziom biedy: Nie jestem w stanie zmniejszyd moich 

wydatków! 

Najgorszy! – zarabiasz kasę, ale za dużo wydajesz! Ciągle 

pożyczasz, jesteś zestresowany, bo wiesz że nie przetrwasz 

za wypłatę, którą dostajesz od swojego Pana. Zapominasz 

tyko o jednej kwestii… Prawda jest taka, że zawsze znajdą się 

ludzie biedniejsi od ciebie, którzy są na plusie! Na pierwszym 

poziomie biedy musisz nauczyd się liczyd pieniądze i 

zmniejszyd do cholery swój standard życia, jeśli tego nie 

zrobisz to umrzesz z głodu, bo świat zmienia się ciągle i 

bogatsi stają się bardziej bogaci – bo wiedzą jak używad 

inteligencji finansowej, a biedni będą stawad się coraz 

biedniejsi, bo nie biorą życia w swoje ręce i nie uczą się jak je 

polepszyd! 

To co musisz zrobid to nauczyd się oszczędzad! Inaczej nigdy 

nie wykaraskasz się z biedy! Zawsze da się ograniczyd koszty! 

Przenieś się do mniejszego mieszkania, sprzedaj samochód, 

kupuj inne produkty żywieniowe, kupuj je w 

supermarketach, które są taosze od zwykłych sklepików, 

wywal telewizor – sprzedaj go na portalu aukcyjnym i 

rezygnuj z jakichkolwiek abonamentów telewizyjnych, zacznij 

odkładad  i kupuj rzeczy po sezonie by wreszcie byd na plusie!  
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Zrezygnuj ze złych nawyków nie kupuj więcej Coli, piwa i 

rzeczy, które nie są dla Ciebie, bo po prostu jesteś na nie za 

biedny! 

2 Poziom  biedy: Nie jestem w stanie więcej zarabiad, niż już 

zarabiam 

Wiążesz koniec z koocem - ale tak będzie, aż do grobowej 

deski! Niezależnie od tego czy pracujesz na etacie czy masz 

własną firmę,  to – UWAGA - od Ciebie zależy ile zarabiasz! 

Nie chodzi o pracowanie ciężej niż inni, nie chodzi o 

pracowanie dłużej - ale o to jaką wartośd dajesz innym! Jeśli 

masz swój biznes to pamiętaj, że w swojej firmie nie upieraj 

się, by wszystko robid samemu! Buduj zespół to pomoże Ci 

zarabiad więcej! Na etacie nie obwiniaj szefa za swoje zarobki 

– pracuj, ale szukaj lepszej firmy która da więcej za twoje 

poświęcenie, ciągle się ucz by dawad większą wartośd - 

wtedy zarobisz więcej! I problem  słabych zarobków znika.  

Wypróbuj mój system MoneyGenius – nauczę Cię zarabiad w 

internecie bardzo fajne pieniądze. Jest miliony dróg, by 

polepszyd swoje życie i znaleźd inne źródła dochodu, ale 

musisz zaryzykowad i nie utonąd, albo w swoim słabym 

biznesie, który rozwijasz a nie przynosi kasy i tylko utapiasz 

czas nie mając lepszych efektów, albo na etacie, gdzie 

całkowicie jesteś podłamany, bo pracujesz, a nie możesz 

dostad podwyżki. Musisz wziąd życie w swoje ręce i albo 

zmienid biznes, albo stworzyd na boku drugi, a w przypadku 
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etatu zwolnid się od idioty, który Cię nie docenia i 

zaryzykowad – bo dużo bardziej ryzykujesz tym, że kiedyś po 

prostu Cię zwolni i będziesz w czarnej dupie.  

Musisz mied dochody z wielu źródeł – daję Ci taką możliwośd 

w internecie, więc zainteresuj się tematem i działaj, a na 

pewno przyjdą efekty i wyjdziesz wyżej mając świetne 

zarobki!  

3 Poziom biedy:  Niedługo się stąd wydostanę  

Jesteś tutaj i utknąłeś, ponieważ wierzysz w cuda i ufasz, że 

ktoś lepiej zaopiekuje się Toba niż ty sam. Zamiast stworzyd 

odpowiedni plan jak się wydostaniesz z wyścigu szczurów to 

ufasz politykom, znajomym, rynkowi, że będzie lepiej! Może 

masz już jakąś nadwyżkę pieniędzy , na koncie, ale jesteś 

wciąż biedny mentalnie! - Całe twoje spokojne życie może 

zniszczyd cokolwiek w mgnieniu oka!  

Na tym poziomie nie ma problemów finansowych, nie ma 

pożyczek, zostaje dużo kasy, możesz pojechad na wakacje 

nawet dwa razy w roku, ale nie możesz żyd spokojnie, bo 

musisz zapierniczad, żeby utrzymad ten stan życia. 

Powtarzamy ciągle na tym poziomie biedy, że niedługo się 

stąd wydostanę, będzie lepiej za rok, musze coś zmienid, ale 

praktycznie nic nie robisz w tym kierunku – to wielki problem 

biedy!  
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Pojawiają się wizje loterii i tego że ktoś zrobi coś za nas… Nie 

wierz w loterię , ślepy los, że kogoś poznasz i wszystko się 

poukłada… 

 Nakreśl  gotowy plan co ma się stad, jak ma to wyglądad co 

musisz zrobid, by zarabiad więcej, osiągnąd wolnośd 

finansową! Zrobisz to, dzięki zaprojektowaniu modelu 

biznesowego, ogarnięciu świetnego zespołu w Twoim 

biznesie, tutaj jednak etat nie wystarczy musisz przejśd na 

biznes. Co więcej, jeśli koncentrujesz się na akumulowaniu 

aktywów to wiedz, że musisz mied gotowy plan jak 

inwestowad i krok po kroku go realizowad, pamiętaj, że jeśli 

coś ma byd zrobione to zrobid to musisz Ty sam! A potem 

pałeczkę przejmuje Twój zespół! 

4 Poziom biedy:  Muszę robid to co kocham 

Masz swoją wymarzoną firmę, pracujesz w wymarzonej 

firmie, ale zarobki nie wskazują, że to wymarzone życie! Plan, 

który nakreśliłeś nie wychodzi, gdzieś były dziury. Rozwijasz 

się czytasz książki ulepszasz non-stop siebie i biznes. W 

książkach pisze, że musisz robid to co kochasz by byd 

spełnionym. I tu powiem CI że na tym poziomie biedy to co 

pisze w książkach rozwojowych to  gówno prawda - praca z 

pasji to przywilej,..  

Musisz na taki stan rzeczy zapracowad!  Rób to co się opłaca, 

ucz się tego co się opłaca, a potem możesz uczyd surfingu! - 

bo kasa nie będzie się liczyd. Przerobiłem to w swoim 
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biznesie, gdzie nie mogłem uwierzyd, że ludzie nie chcą 

korzystad z moich pierwszych produktów… A z kolejnych 

sprzedaż nie wyglądała tak, jakbym tego chciał. Przerobiłem 

ten temat i dziś robię to co kocham uczę ludzi, stworzyłem 

fajną społecznośd, ale musiałem zacząd robid rzeczy zupełnie 

inne. Przebranżowałem się z biznesu szkoleniowego na 

biznes internetowy  i kasa zaczęła płynąd niesamowicie 

szybko strumieniami, a biznes szkoleniowy przeżywa rozkwit! 

Można powiedzied, że upiekłem dwie pieczenie na jednym 

ogniu, a uwierz mi zyski są liczone w dziesiątkach tysięcy 

złotych miesięcznie!  

Dopiero w tym momencie po ogarnięciu tego tematu można 

mówid o pewnej wolności finansowej,  bo możesz robid to co 

kochasz, a pieniądze płyną z każdej strony! Tu najważniejsza 

jest dyscyplina. To ona musi stad się ważniejsza, niż to co 

kochasz , dopóki nie będziesz mógł żyd tylko swoją pasją!!! 

5 Poziom biedy:  Moje inwestycje potrzebują pieniędzy 

bardziej, niż Ja! 

Próbujesz budowad wolnośd finansową , kupiłeś parę 

mieszkao , jest fajnie , zainwestowałeś na giełdzie, ale nie 

potrafisz się przyznad, że te inwestycje były błędne!  

Że to pasywa, a nie aktywa, dopłacasz do interesu, 

przymierasz  głodem, ale zgrywasz z siebie wielkiego 

inwestora… 
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 Tak nie może byd. Z nieruchomościami i biznesami jest ten 

problem, że nie da się z nich uciec szybko. Jeśli są 

nietrafione, to trochę inaczej jak z giełdą, gdzie możesz nagle 

wszystko sprzedad, mied stratę, ale uchronid trochę 

kapitału… Jednak musisz zacząd wychodzid ze złych 

inwestycji, ten poziom biedy jest o tyle ważny, ponieważ tu 

trzeba działad szybciej, niż Ci się wydaje, bo konsekwencje 

będą bardzo kosztowne… Sprzedaj nietrafione inwestycje i 

zacznij od początku, jeśli nie poradzisz sobie z jakimś 

problemem dzisiaj, będziesz miał go przez całe życie. A przy 

kolejnych inwestycjach, zanim zainwestujesz kasę, to poproś 

o radę fachowców, zapład im za wiedzę, bo wiedza jest dużo 

więcej warta niż inwestycja, a już na pewno wiedza jest 

mniej kosztowna, niż nie trafiona cwaniacka inwestycja! 

Klaruje Ci się już co sprawia, że ludzie są biedni w życiu?  

Non-stop mają tysiące wymówek i problemy z pieniędzmi.  

Ich finansowe IQ jest na bardzo niskim poziomie, a do tego 

wszystkiego jak drewno do ogniska dorzucane są wymówki 

blokujące całkowicie rozwój jak i życie finansowe na lata, 

nierzadko na całe życie pogrążając wszelkie szanse na 

spełnienie i spokój… Im szybciej pozbędziesz się wymówek i 

zaczniesz stosowad rady, które Ci daję, tym szybciej 

osiągniesz zamierzone cele finansowe i wyjdziesz z długów, 

zaczniesz jeździd na wakacje dwa razy w roku, potem kilka 

razy w roku, aż w koocu zaczniesz budowad świetne biznesy, 
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dokonywad inwestycji, które dadzą Ci upragnioną finansową 

wolnośd. 

Ktoś nam da... 

Problem, który często poruszam to przekonania, na których 

wychowali się nasi rodzice... Ktoś nam da - Paostwo się nami 

zajmie, pracodawca się nami zaopiekuje, pewna emerytura 

na starośd da mi  wymarzony spokój... 

Świat się zmienił, ma większe wymagania, pracodawcy mają 

większe potrzeby co do kwalifikacji pracowników, dziś nie 

wystarczą już studia... Paostwo każe Ci płacid coraz większe 

podatki, bo kraj się rozwija lub ma zobowiązania wobec 

obietnic... Inflacja postępuje,  system emerytalny nie jest w 

dobrej kondycji, bo jest za mało wpłat nowych uczestników... 

Musisz postawid SOBIE wyższą poprzeczkę, wtedy będziesz 

miał możliwośd coś osiągnąd, jeśli tego nie zrobisz to 

skooczysz w pracy, której nienawidzisz i będziesz zarabiał 

bardzo mało - przez co całe Twoje życie nie będzie na takim 

poziomie na jakim Ci się marzy! 

Zmieo myślenie i mentalnośd z takiej, w której uważasz, że 

ktoś Ci coś zagwarantuje i zapewnij sobie wszystko sam!  

Unikalne umiejętności, najlepszą wiedzę, doświadczenie oraz 

środowisko byś nie zaprzepaścił szansy na wspaniałe życie! 
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Większe pieniądze dla ludzi biednych mentalnie to 

katastrofa, a nie nagroda.... 

Cały nasz kraj gra w największą legalną grę hazardową zwaną 

Lotto. Marzenia o wygranej snuje niemal każdy biedny 

mentalnie człowiek. Kiedyś też tak robiłem, ciesząc się z 

wygranej 17 złotych, nie przejmując się tym, że zanim 

wygrałem to straciłem 20 złotych...  

Hazard jest nielegalny - ale lotto jest legalne... Dlaczego? To 

kolejny podatek dla rządu - nazywa się "podatkiem od 

głupoty". Ludzie marzą o milionach, bo myślą, że ich sytuacja 

się wtedy odwróci i będą mieli życie jak z filmu... Co jest 

bezsensownym myśleniem. Według mnie to tragedia, jeśli 

faktycznie ktoś wygra - bo nie wiem czy ktoś wygrywa... Co z 

takimi pieniędzmi zrobi człowiek biedny mentalnie?! 

Kupi dom, samochód, pojedzie na wakacje i rozda częśd kasy 

rodzinie i przyjaciołom, zacznie prowadzid wystawny styl 

życia... - MARZENIE! Minie rok i ta osoba, będzie biedniejsza, 

niż była przed wygraną, zapytasz dlaczego? 

Odpowiem - bo jest biedna mentalnie... Przyjmijmy, że 

wygrała 5 000 000 złotych.  (Zapłaci podatek od wygranej - 1 

000 000 zł) Ta osoba kupi dom za 2 000 000, samochód za 

200 000 zł, pojedzie na wakacje dookoła świata za 50 000 zł. 

W pierwszych miesiącach wyda 2 250 000 zł). Pożyczy trochę 

kasy najbliższym, przecież są w potrzebie.. Rozda 200 000 zł 
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bratu na remont domu, siostrze na nowy samochód, bo nie 

mają czym dzieci do szkoły wozid. Zostaje szczęśliwcowi 1 

500 000 zł. Za taką kasę można już nic nie robid i żyd na 

wysokim poziomie...  

( Jeśli tak myślisz to oznacza że jesteś biedny mentalnie) 

Opłaty za świetny nowy samochód sięgają 30 000 zł rocznie. 

Opłaty za tak wystawny dom i ewentualne jego utrzymanie 

to kolejne 30 000 zł w skali roku (przecież trzeba wymieniad 

wodę w basenie, i kupowad węgielki do sauny) 

Przestałeś jeśd syf – odżywiasz się na wysokim poziomie, nie 

musisz pracowad, więc częściej imprezujesz, zapraszasz 

“nowych znajomych” , którzy pojawili się znikąd… Twoi starzy 

znajomi ciągle pracują na etacie i nie starcza im do 

pierwszego –  po miesiącu Cię to znudziło. Więc masz 

nowych znajomych – używasz życia! Wydajesz na loty 

balonem, imprezy zakrapiane szampanem i kluby z 

uciechami, w których zostawiasz po 40 000 zł w jedną 

noc…Twoja inwestycja w nieruchomośd, którą po części 

kupiłeś za kredyt nie wynajmuje się tak jak myślałeś, w 

dodatku okazało się, że na ścianie jest grzyb. Na remont Cię 

już nie stad, bo musisz spłacad kredyt, a przecież nikt Ci jej 

nie wynajmuje… Pieniądze stopniały, do zaledwie kilku 

tysięcy na koncie, a zobowiązania są kilkukrotnie wyższe, 

ostatni prawnik, tyle co po studiach, bo tylko na takiego Cię 

stad radzi Ci, abyś oddał wszystko co masz komornikom i 
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ogłosił bankructwo – przecież wtedy zaczniesz z nową kartą – 

Twoje nowe życie! Ale w głębi duszy ciężko je rozpocząd po 

tak burzliwym i pełnym emocji roku czy dwóch… Nie masz już 

siły, jeszcze tylko sprawa rozwodowa i będziesz miał święty 

spokój… 

Moi drodzy pieniądze to gra dla bogatych, to talia kart, 

którymi biedna osoba mentalnie nie wygra, a tylko narobi 

sobie długów. To co należy zrobid to przygotowad się do tej 

gry, nauczyd się jej zasad, a potem skrupulatnie stawad się 

coraz lepszym graczem – bo przy stole każdy chce wygrad, a 

skoro tak to ktoś musi przegrad, mimo że potrafi grad… To jak 

pływanie z rekinami, jakże ekscytujące, ale zarazem 

śmiertelnie niebezpieczne! To o czym przeczytałeś to tylko 

jeden błąd który zrobił bohater tej opowieści, jego mózg nie 

był przyzwyczajony do dużej ilości pieniędzy, więc 

podświadomie je wydawał, by wrócid do stanu, w którym 

czuje się dobrze, czyli braku pieniędzy. Mam nadzieję że 

zaczniesz się uczyd jak zmieniad mentalnośd i przestaniesz 

płacid podatek od głupoty i te 20 zł co drugi dzieo wydasz na 

mądre książki.  
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Rozdział 2 - Na co musisz być przygotowany? 
 

Nie znasz życia... za robotę się chyd… 

Dla ludzi biednych mentalnie istnieje tylko jedna robota  - 

ciężka praca fizyczna, za którą dostaje się pieniądze. 

Stwierdzenie "nie znasz życia" określa to, że Ci ludzie są 

przekonani, że mają bardzo ciężkie życie , bo harują , cierpią i 

niszczą swoje ciało i zdrowie każdego dnia. Faktycznie 

takiego życia nie chcę znad… Jak mam to rozumied pracowad 

mądrze, a nie ciężko? Przecież tylko ciężką pracą da się 

dorobid! 

Ciężką pracą można dorobid się jedynie garba, istnieje 

różnica między  ciężką pracą fizyczną, a ciężką pracą nad 

biznesem lub projektem inwestycyjnym... Biznesmani i 

inwestorzy mogą powiedzied to samo - "Nie znasz życia"  

Czytanie książek to marnowanie czasu, to nie wykarmi 

rodziny. 

Ostatnio oburzenie wywołał mój post na portalu 

społecznościowym o telewizji i jej oglądaniu, skoro czytanie 

książek to marnowanie czasu to oglądanie telewizji to 

zdrowa medytacja  ? haha   

Drogi człowieku czytanie książek ma inny cel, niż 

wykarmienie rodziny... Dzięki książkom budujesz połączenia 
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między neuronami w mózgu i stajesz się mądrzejszy, a 

poprzez oglądanie telewizji zabijasz te połączenia w głowie 

stając się zombie z pustą czaszką. 

Żyj z takimi przekonaniami, a kiedyś los będzie bezlitosny...  

Wniosek jest jeden i jeśli go nie dostrzegasz to masz 

ogromny problem - Tylko ciężka "praca nad sobą" da Ci 

efekty. 

Komplementujesz czy krytykujesz? - Dlatego jesteś w tym 

miejscu, w którym jesteś – gratuluję!!! 

Co jest z nami nie tak?!!! 

Dlaczego hejtujemy ? Dlaczego w Polsce zamiast budowad to 

burzymy wszystko naokoło?!! Nie spotkałem nigdzie na 

świecie kraju, w którym jest tyle nienawiści do drugiego 

człowieka co w Polsce... 

Mówi to osoba, która odwiedziła już kilkadziesiąt krajów, a 

nie jeździła palcem po mapie... Mieszkałem w różnych 

paostwach z tubylcami, nie w plastikowych hotelach. 

Poznałem to wszystko, działając zarówno prywatnie jak i 

biznesowo z ludźmi z innych krajów... 

Co jest Problemem w Polsce? 

Zamiast wzrastad, rozwijad się, pomagad sobie nawzajem, to 

większośd woli się śmiad, kopad dołki pod drugimi, nakłaniad 

do złego... 
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Po co to robicie? Dlaczego zazdrościcie, zamiast poprosid o 

pomoc? Dlaczego obrażacie, zamiast podziwiad? Dlaczego 

interesujecie się bardziej czyimś życiem, niż swoim?! 

Dlatego u nas nie powstają wieżowce - symbol bogactwa 

krajów... Tym różnimy się od Ameryki, Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich, i wielu innych krajów Europy, w których 

ludzie są po prostu życzliwsi... 

To mocne słowa, ale wstyd mi, że jestem Polakiem... Polskę 

kocham za piękny kraj, za ojczyznę, ale spora częśd osób nie 

pozwala mi tego samego powiedzied o ludziach z naszej 

pięknej ziemi... 

Historia niczego nas nie uczy... Chamstwo, Głupota, 

Cwaniactwo i Zazdrośd doprowadzała nasz kraj non-stop do 

cierpienia. Potrafimy zjednoczyd się tylko, kiedy chcą nas 

zniszczyd, ale kiedy osiągamy przeciętnośd to każdy się od 

siebie odwraca, zamiast budowad nawzajem świetną 

przyszłośd. 

To nie jest normalne. Ciekawa historyjka, która jest 

wymowna do tego tematu:  

„Lucyfer w piekle przeprowadza inspekcje. Podchodzi do 

pierwszego kotła, którego pilnuje aż 10 diabłów i pyta: 

- dlaczego aż 10 diabłów pilnuje tego kotła? 
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- bo w tym kotle gotują się Amerykanie, oni są ambitni i 

każdy co chwilę usiłuje wyskoczyd 

Lucyfer idzie dalej i zauważa kocioł, a przy nim 5 diabłów. 

Podchodzi i pyta: 

- czy tu tylko 5 diabłów wystarczy? 

- tak, w kotle gotują się Anglicy, są ambitni, ale przy tym 

trochę flegmatyczni, więc 5 wystarczy 

Następnie lucyfer podchodzi do kotła, przy którym stoi jeden 

diabeł i zadaje mu pytanie: 

- czy Ty tu sam wystarczysz, aby przypilnowad kotła? 

- tak, bo w kotle gotują się Niemcy, to zdyscyplinowany 

naród, więc jeden diabeł wystarczy 

Lucyfer idąc dalej zauważa kocioł, którego nikt nie pilnuje. 

Chodzi i szuka jakiegoś diabła, który by mu wyjaśnił zaistniałą 

sytuację, aż w koocu znajduje gdzieś odpoczywającego 

diabła, więc podchodzi i pyta: 

- dlaczego nikt nie pilnuje tego kotła? 

- bo w nim znajdują się Polacy 

- Czy Ci ludzie nie chcą wydostad się z tego kotła? 
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- ależ chcą, tylko jak już jeden próbuje się wydostad i wspina 

się na ściankę, to reszta go łapie i ściąga z powrotem na dół. 

„Hejt, zawiśd i podśmiechiwanie, to są takie cechy które 

świadczą o branie!” 

Jeśli dasz się powstrzymad rodakom, którzy nie chcą Twojego 

sukcesu, to całe życie będziesz miał do siebie żal… Piszę to w 

tej książce, ponieważ widziałem setki, jak nie tysiące 

przykładów takich ludzi, którzy się poddali. Ludzi biednych 

mentalnie, którzy zrezygnowali, bo dali się okłamad innym 

ludziom, że nie mogą wydostad się z kotła – czyli tej biedy... 

Pamiętaj, że musisz to wytrzymad, musisz byd nieugięty na 

hejt w Twoją stronę. Uodpornij się na tych, którzy są ofiarami 

losu i nie dają Ci wsparcia, lecz próbują powstrzymad.  

Nie możesz się poddad, nie tylko dla siebie, ale też dla 

innych, dla swoich dzieci, dla ludzi, którym pomożesz 

zmieniając ich życia na lepsze. Zostao z tym i czytaj ten tekst 

kiedy będzie ciężko ! 

Przyklejamy łatki... Kochamy oceniad ludzi i jesteśmy 

strasznie zadufani w sobie. To nasz gadzi umysł karze nam 

osądzad i byd egoistycznymi, ale to nie jest usprawiedliwienie 

przed niszczeniem życia innym ludziom! Musimy nauczyd się 

gryźd w język, Twoje opinie nikogo nie obchodzą.  

Kim ty jesteś by komukolwiek coś doradzad…? 
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 Oczywiście z drugiej strony mimo, że nikogo nie obchodzą 

Twoje rady, to inni się tymi tekstami przejmują i często 

zaprzestają iśd w kierunku, w którym zamierzali podążad… 

Chcesz mied kogoś na sumieniu? Chcesz komuś zniszczyd 

życie? To póki Ci za to nie płaci nie oceniaj żadnej osoby!  

A jeśli już musisz to rób to u siebie w piwnicy. Nie masz 

prawa do oceniania innych! Ludzie czasami płacą trenerom, 

by skrytykowali ich życie, ale trener nie robi tego 

personalnie, jedynie ulepsza życie i wyznacza inne ścieżki, to 

zupełnie inne działanie niż hejterskie docinki… 

Problem z hejtem pojawia się wtedy, kiedy zaprzestajesz 

prób, boisz się dalej działad i w konsekwencji  poddajesz się… 

Dlaczego kiedyś nie było tak dużo hejtu? Otóż dawniej nie 

istniały środki masowego przekazu, nie można było się ukryd 

pod nickiem na forum, fejk kontem na portalu 

społecznościowym i dowalid komuś jadowitym 

komentarzem…  

Większośd nie ma odwagi powiedzied Ci tego prosto w twarz, 

ale już przez portale społecznościowe tak. 

Dziś w internecie łatwiej jest kogoś oczernid, dlatego jest 

więcej hejtu i nienawiści, jednak ma to tragiczny wpływ na 

życie nie tylko osoby obrażanej, ale też samego hejtera… 
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Hejt jest chorobą psychiczną!  

Im więcej kogoś obrażasz, im bardziej komuś psujesz 

wizerunek, tym częściej wzmagasz w sobie negatywne 

emocje. One przesłaniają Ci pozytywne życie i pokłady 

dobroci, które masz naturalnie w sobie i jakbym miał Ci to 

zobrazowad bardzo precyzyjnie to z osoby, która jest fajna i 

normalna zmieniasz się w człowieka z czarną mroczną duszą, 

wysysającą energię i pasję z każdego, kto pojawia się na 

horyzoncie… Im więcej hejtujesz, tym bardziej będziesz 

niszczył nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. A jak 

wiesz choroba nie leczona w koocu zabija… 

Karma wraca – pamiętaj o tym, bo jeśli komuś źle życzysz 

będą spotykad Cię tylko złe wydarzenia i katastrofa życiowa… 

Lek jest jeden ugryź się w język i pracuj nad sobą. 

Problem z hejtem w internecie występuje wtedy gdy:  

1.Przestajesz robid to co robisz – czyli  kiedy odpuszczasz 

Bo jak pokażesz, że masz pieniądze, a to trzeba robid, kiedy 

zarabiasz w internecie to ludzie (hejterzy) się uaktywniają i 

się śmieją, że wziąłeś kredyt, że ci babcia dała, że kogoś 

okradłeś, że  naciągasz innych... I będą strasznie Cię obrażad. 

Nie możesz się tym przejmowad, bo pamiętaj, tylko w 

momencie, kiedy jesteś nikim nikt Cię nie obmawia… 
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A branża internetowa tego wymaga ! - pokazywania siebie i 

koniec. Jeśli chcesz istnied w tym fachu to musisz chwalid się 

zarobkami i wynikami! Jak chcesz polecad programy 

partnerskie bez pokazywania wyników?! W takim wypadku 

nie ma szans zarabiad! 

2.Boisz się robid,  bo inni to ocenią! 

Sprzedajesz cokolwiek – Jesteś naciągaczem!!! – ZAWSZE! 

Branża bezpośrednia - (świetne produkty: garnki, patelnie, 

kosmetyki itp) ... ale są też naciągacze, czyli kiczowate 

produkty... Nie jest to jednak motyw do tego, by obrażad 

każdego sprzedawcę i każdy produkt, firmę w branży 

bezpośredniej… To nie znaczy, że każda firma jest zła… Hejter 

tego nie rozumie. 

MLMY, PROGRAMY PARTNERSKIE SĄ ZŁE - TO JEST 

PIRAMIDA FINANSOWA!!! 

Ludzie często mówią, że w internecie można zarabiad tylko 

na piramidach finansowych, ale Ci wszechwiedzący ludzie 

zapominają, że piramidy są nielegalne i nie da się w nich 

działad… Społecznośd tragicznie boi się innowacyjnych 

technologii i nowych tematów. Jest to zrozumiałe, ale to nie 

upoważnia ich do oceniania i rzucania kłamstw na dane 

firmy…  Ludzie obrażający firmy i osoby w internecie, nie 

mają pojęcia, że mogą zostad posłani do więzienia za takie 

oszczerstwa i nie dużo zabrakło bym sam zafundował 
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odsiadkę paru cwaniakom, więc każdy drogi hejter powinien 

zastanowid się, kiedy zacznie kogoś obrażad, bo może 

czasami trafid bardzo źle… 

Wszędzie są piramidy, ponieważ to najbardziej stabilna figura 

geometryczna na ziemi. Cały świat jest jedną wielką 

piramidą. Pracując na etacie każdy pracownik jest 

uczestnikiem piramidy i w dodatku na najniższym szczeblu… 

Najwięcej zarabia w firmie prezes, a najmniej pracownik… 

Hejterzy w większości przypadków wywodzą się z etatu lub 

nic nie robią, tylko niszczą życie innym przed monitorem 

komputera, który mama im kupiła… 

Branża szkoleniowa – wisienka na torcie dla hejterów… 

Mówią, że jest to naciąganie, pieprzenie za kasę. Po drugiej 

stronie ludzie, którzy tak twierdzą chodzą albo do szkoły, 

albo ukooczyli już studia i nie mają pracy. Zapieprzają w 

kebabach, za granicą i nie mają pretensji do szkoły, systemu 

edukacji, że ich po prostu oszukali, że uczelnia jest totalnie 

nie przygotowana do kształcenia na rynku pracy, ale nie to 

nie wina szkoły, tylko przedsiębiorców, bo nie chcą tracid 

kasy na pracownika… Prawda jest taka, że to właśnie 

szkolenia uczą o rynku i zarabianiu pieniędzy, a szkoła/studia 

naciągają na kasę wiele milionów rodzin, które na koocu 

opowiadania są oszukani, bo ich dzieci nie mają zatrudnienia 

i widują ich tylko na święta…  
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Hejter nigdy nie jest inteligentny, więc to kolejny powód, by 

nie przejmowad się opinią takich ofiar losu… 

„Co inni myślą o tobie, to nie twój interes” 

3.Poddajesz się 

Sąsiad, kuzynka, brat, rodzice, kumple mówili, że to nie 

działa, że to ściema – i poddajesz się, masz rozerwane serce, 

ale kooczysz drogę do upragnionego celu… Kooczą się Twoje 

marzenia, grzebiesz się w błocie, bo uwierzyłeś 

nieudacznikom, że jesteś taki sam jak oni. Okłamali Cię i 

straciłeś swoje życie na zawsze. 

Podsumowując: każdy hejter jest chorym psychicznie 

człowiekiem… Badania potwierdzają, że jest to zanik empatii 

w naszym mózgu. Im więcej hejtu w człowieku, tym staje się 

on bardziej zwierzęciem z wścieklizną… 

Zatem jakie są rodzaje hejterów? Jest ich wiele, jedni są 

anonimowymi gogusiami ukrywającymi się pod 

nieprawdziwymi zdjęciami lub fikcyjnymi kontami… W 

większości przypadków są to gówniarze, których wciąż karmi 

mama, trolle z pryszczami na twarzy, nie rozumiejący 

zupełnie świata i tego jak działa… Są to też czasami duże 

dzieci, czyli 30 – 40 latkowie mieszkający wciąż z mamusią z 

niedorozwiniętym mózgiem, którzy nie potrafili wziąd życia w 

swoje ręce, zatem wyżywają się na innych… 
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Zauważyłem, że są też zazdrośnicy, którzy będą 

oszczerstwami rzucad na prawo i lewo w Twoją stronę, z 

zawiści, że masz odwagę robid coś, co oni zawsze chcieli, ale 

niestety wciąż boją się wychylid łeb z dziury, w której żyją… 

Będą sypad tekstami: „starzy mu dali hajs na start…”, „Nie 

znasz życia”, „wziąłbyś się za normalną robotę…” 

Nieudacznicy, którzy widzą w Tobie gościa, którym zawsze 

chcieli byd… 

Są też plotkarze i czarno-widzowie, którzy zawsze Ci 

powiedzą, że coś jest ściemą, że jest to naciąganie, bo tak 

słyszał od kolegi… Bo babcia, która już nie żyje mówiła mu, że 

nic się nie da zrobid, bo świat jest do dupy i rządzą nim 

bogacze… Generalnie są to pesymiści – ludzie których nie 

znoszę, bo stękają, a nic nie robią ze swoim życiem, by je 

poprawid. Ponadto oglądają telewizję i myślą, że ich sytuacja 

się odmieni... Za swój zły los obwiniają wszystkich naokoło, 

zapominając, że kiedy wskazują na kogoś palcem to trzy 

palce pokazują na siebie…  

Czasami będzie Twoim hejterem nieudacznik w branży, w 

której działasz. Osoba, której się nie udało wybid, zawsze 

znajdzie coś co robisz źle, bądź w czym jesteś po prostu do 

dupy, niestety ta osoba zapomina, że to jej nie wyszło, a Ty 

masz się całkiem dobrze. Bolesnym faktem jest to, że Twoim 

największym hejterem może byd Twój pracownik lub 

przyjaciel… Przykre, ale tak to już jest w życiu, zaskakują nas 

sytuacje, które nie powinny się wydarzad. 
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Powiedzenia, że  z rodziną najlepiej na zdjęciu, a 

prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie mają w sobie 

dużo prawdy, jednak ja bym zmienił trochę ich treśd: Ludzi, 

którym na Tobie zależy poznasz w momencie, kiedy nie 

odwrócą się od Ciebie, gdy będziesz osiągał więcej, niż oni… 

Hejt to także rozgłos, czasami boli, bo jest nieprawdziwy, ale 

nie przejmuj się nim zanadto, gdyż są nawet firmy, które 

płacą za to by byd hejtowane – jest to modne, to świetna 

reklama… Zatem ubierz wygodne buty, bo droga będzie 

ciężka i wyboista, ale nie poddawaj się, tylko dlatego że 

komuś coś się w Tobie nie będzie podobad, niech towarzyszą 

Ci słowa ode mnie: 

„Miłuj hejtera swego, bo możesz nie mied żadnego” 

 

3 Największe błędy jakie robią ludzie? 

 

1.Nie patrzą w przyszłośd 

2.Nie myślą o przyszłości 

3.Przyszłośd się im przydarza 
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A Ty co widzisz patrząc w przyszłośd? Planujesz ją? Jeśli tak to 

jaka ma byd? Skoro Ty tego nie wiesz, to nikt inny Ci jej nie 

wywróży... 

Z dnia na dzieo masa osób straci swoją pracę, bo zostają 

zamienieni na roboty i maszyny, które po odpowiednim 

zaprogramowaniu na pewno się nie pomylą, nie będą chcieli 

urlopu, nie zachorują, nie będą marudzili i narzekali, nie będą 

zakładad związków zawodowych, za to będą pracowali w 

systemie 24/7/365 ?? My tak nie potrafimy... 

Zastanów się, czy to co teraz robisz może wykonywad 

komputer/ maszyna i zacznij się uczyd. Najwięksi na rynku już 

testują takie rozwiązania Alibaba, Microsoft, o tym możesz 

przeczytad w internecie. Polskie firmy również automatyzują 

swoje działania - najnowszy magazyn Amici we Wronkach, 

który jest obsługiwany przez... 1 pracownika! - Tak, to co w 

filmach było przedstawiane 10 lat temu, dzisiaj dzieje się na 

naszych oczach… 

Średnia życia przeciętnego Polaka mężczyzny to 73 

lata, Kobiety – 81 lat. 

Ile masz jeszcze czasu? I co najważniejsze, jak go 

wykorzystasz? 

Firmę się rozkręca w kilka lat, liderem rynku staje się, byd 

może, w drugie tyle albo i więcej.  
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Związek buduje się tak samo długo, na dziecko masz 

pierwszą połowę życia, a na jego wychowanie kilkanaście lat. 

30 kilogramów chudnie się w pół roku, a nowy nawyk buduje 

się optymistycznie kilka tygodni. Żeby zacząd zarabiad w 

internecie potrzeba parę miesięcy, żeby dzięki temu 

zbudowad wolnośd finansową, - około 3 lat . Cokolwiek Cię 

kręci, a każdy ma swoją ścieżkę, będziesz potrzebował na to 

czasu. 

Pytanie, czy to zrobisz… Od razu Ci odpowiem, chod 

mnóstwo ludzi wie o tym doskonale to i tak większośd z nich 

nie nauczy się niczego nowego, nie zaplanuje swojego życia, 

nie wyjdzie z toksycznych związków, nie zdobędzie nowych 

kompetencji, nie zacznie zarabiad w internecie. Oni przegrają 

swoje życie, bo im się będzie błędnie wydawad, że jeszcze 

mają czas... 

Nie mają. Oni też umierają, ale najgorsze jest to, że oni nigdy 

nie żyli. Nie podróżowali. Nie zakochiwali się po uszy. Nie 

mówili, co naprawdę czują. Nie podbijali do pięknych kobiet i 

przystojnych mężczyzn. Nie mieli odwagi, by sięgad po swoje 

marzenia. Nie rozwijali się. Przejmowali się tym co większośd 

ludzi pomyśli i wypełniali swoją pustkę alkoholem, 

internetem, grami, kolektywnymi osobowościami 

oferującymi normę, zamiast budowad własną 

indywidualnośd. Jesteś wśród nich? 
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Ty też nie chcesz się wychylad?! 

Wielu ludzi chciałoby się nie wychylad, żyd spokojnie i 

beztrosko. Niestety, jeśli chce się funkcjonowad w 

społeczeostwie jest to niemożliwe. Nawet żyjąc w dziczy nie 

byłoby to proste do zastosowania - przecież trzeba coś jeśd i 

zadbad o bezpieczeostwo... Tak zostaliśmy stworzeni, tak 

musi byd. W naturze, jeśli coś się nie rozwija to umiera... W 

życiu powinniśmy nieustannie się uczyd i zdobywad wiedzę, 

jeśli tego nie robimy, wyprzedzają nas inni. Są wtedy silniejsi, 

szybsi, lepsi. Wielu na to narzeka, że nie potrafi się wstrzelid 

w rynek, że naokoło jest masa konkurencji.  

Nic z tych rzeczy... Jeśli się nie rozwijasz to się cofasz. Nic nie 

stoi w miejscu, więc zacznij się uczyd! 

Kolejną głupotą powtarzaną w kółko jest to, że rynek 

nieruchomości idzie do góry... Ludzie, zastanawialiście się, 

dlaczego produkty w sklepach drożeją z roku na rok? Czemu 

masło jest już po 7 złotych...?! To nie rynek nieruchomości, 

nie towary w sklepach zyskują na wartości, ale nasze 

"pieniądze" - a raczej środki płatnicze tracą na wartości...  

Ta inflacja, o której ciągle każdy trąbi w telewizji.. Ja nie 

oglądam, ale słyszę opinie ludzi, słuchających tych środków 

przekazu. O co mi chodzi?   

 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 71 
 

Jeśli się nie obudzisz w miarę wcześnie to Twoje środki 

płatnicze będą bezwartościowe - zamieniaj je na prawdziwe 

pieniądze.. - Czym są prawdziwe pieniądze? – aktywami. Na 

przykład Nieruchomości lub Biznesy.  

Kiedy lata temu pracowałem w branży nieruchomości, 

zahartowałem się na sceptycyzm i odmowy... To bardzo mi 

pomogło dojśd do jednego solidnego wniosku. Stosujcie go: 

"NIE JESTEŚ WIELKIM SŁOIKIEM NUTELLI, BY KAŻDY CIĘ 

LUBIŁ!" 

Często wiele ludzi, kiedy zaczyna działad ze mną w internecie, 

po nauczeniu ich w jaki sposób zarabiad pieniądze i 

pokazaniu wszystkiego, poddaje się. Bo jednak zabiera to 

czas.. Dziś już wiem mniej więcej jak wytłumaczyd komuś, kto 

zaczyna alternatywnie zarabiad pieniądze. Zajmie to trochę 

czasu, ale efekty się pojawią niebawem. Niezależnie czy 

zarabiasz ze mną w internecie, do czego Cię gorąco 

zachęcam, czy budujesz swój biznesik na boku… 

To zajmie 2 miesiące, zanim zauważysz efekty. 

To zajmie 8 miesięcy, zanim zauważą te efekty znajomi i 

rodzina. 

To zajmie 12 miesięcy, zanim zauważą efekty wszyscy 

naokoło. 
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Pytanie czy jesteś w stanie tyle poświęcid, by nauczyd się 

zarabiad online. Odpowiedź zostawiam Tobie… 

Mit fajnego życia z fajną pracą… 

Pracujesz na etacie. Zarabiasz 20 zł na godzinę. Pracujesz 8h 

dziennie - 5 dni w tygodniu. Masz wolne weekendy. 

Przyjmijmy że będziesz pracował 40 lat do emerytury. W 

ciągu całego życia zarobisz 1 600 000 zł. 80 % wydasz na 

utrzymanie (jedzenie, czynsz, raty) Zostaje Ci 20 % - czyli: 320 

000 zł. (Fajnie jakby ludzie oszczędzali, aż 20 % tego co 

zarabiają!) Z moich obserwacji większośd żyje od 1 do 1... I 

nie mają w ogóle oszczędności...Przyjmijmy że udało Ci się 

oszczędzid 20 %  �  Co za to kupisz ? Mieszkanie? Wybudujesz 

dom? Kupisz sobie 2 samochody? Pojedziesz w podróż 

dookoła świata? Zadaj sobie pytanie, z ilu marzeo musisz 

zrezygnowad, pracując na etacie...? Dopiero na szkoleniach, 

kiedy to pokazuję, ludziom otwierają się oczy... 

Zostałem zapytany o to jak osiągnąd sukces w Polsce... 

Moja odpowiedź: "Nie myśl jak Polak". Gdybyś zapytał mnie 

jak odnieśd sukces w Anglii odpowiedziałbym Ci: "Nie myśl 

jak Anglik" 

Żyjemy w Paostwach socjalistycznych, gdzie wmówiono nam, 

że zaopiekują się nami inni ludzie. Że dostaniemy opiekę, 

bezpieczną pracę i spokojne życie... Szkoda tylko, że takie 
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podejście rodzi same problemy i wcale nie jest bezpieczne! 

Na pewno nie pod względem finansowym.  

Myśl globalnie, wtedy na pewno osiągniesz sukces, 

niezależnie od tego, gdzie jesteś. Ucz się języków, albo 

zarabiaj tyle, by stad Cię było na tłumaczy - jako kapitalista 

szczerze polecam Ci myśled na dużą skalę, bo w przeciwnym 

wypadku osiągniesz to co Polak - czyli życie zaprojektowane 

przez innych, a jeśli projektują je inni, to nie będzie takie 

jakie Ty chcesz. 

To co różni socjalistów od kapitalistów to to, że Ci pierwsi 

mówią: dostaniemy mieszkanie, zasiłek, pewną pracę i się z 

tego cieszą - czyli dokładnie dostają to co niewolnicy na 

dawnych plantacjach trzciny cukrowej... Problem  w tym, że 

są uzależnieni od ich Pana i na zawsze takimi pozostaną. Jeśli 

tego chcą to jest to ok… 

Kapitaliści mówią: "precz z łapami od mojego życia, nie chcę 

niczego, wszystko zbuduję sobie sam" - To zupełnie inne 

myślenie. To nurt Wolności i Niezależności. 

Zatem, jeśli chcesz osiągnąd sukces to nie myśl jak Polak, 

tylko jak Kapitalista. 

Jeśli inni odczuwają spokój, ty odczuwaj stres, kiedy 

inni się denerwują, bądź spokojny 
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Rada ta podpowiada Ci jak prowadzid swoje życie finansowe, 

dotyczy każdego jego obszaru. 

Jest niezbędna w biznesie, musisz ją stosowad na giełdzie, 

warto przy niej obstawad podczas inwestowania w 

różnorakie aktywa. Co w tej radzie jest takiego niezwykłego? 

Dla niektórych może wydawad się jak te stare mądrości 

japooskich mistrzów sztuk walki, którzy śmiali twierdzid, że 

drewno jest silniejsze, niż stal itp... 

Otóż rada ta wyjaśnia całą istotę przedsiębiorczości. Czym 

jest przedsiębiorczośd? Stawianiem kroków przed siebie. 

Robieniem rzeczy, których inni nie robią, prowadzeniem, nie 

podążaniem. Ryzykowaniem, nie bezpieczeostwem... 

Jeśli wszystko idzie dobrze w biznesie, powinieneś go 

rozwijad , szukad nowych dróg, kontaktów, źródeł dochodu... 

To idealny czas na ryzykowanie i odczuwanie stresu! 

Większośd tego nie robi... Kiedy wszystko układa się w firmie, 

zarabiają pieniądze i się po prostu cieszą, odczuwają spokój... 

Co jest totalnym przeciwieostwem przedsiębiorczości... 

Takie podejście sprawia, że najpewniej w niedługim czasie 

będą w potężnych tarapatach... Ludzie Ci mówią: "przez 

najbliższe 2-3 lata nie będę w nic inwestował, nie będę szukał 

innych dróg, jest dobrze..." To podejście rodzi najwięcej 

bankrutów. 
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Na giełdzie, kiedy rynek idzie do góry powinieneś szukad 

informacji o kolejnych wzrostach, ale nie aktywów, które 

wzrastają aktualnie, bo przecież po każdej hossie, przyjdzie 

bessa, nawet jeśli zajmie to parę lat. Wyszukanie informacji i 

zaryzykowanie sprawi, że najpewniej, kiedy odczuwasz stres 

w poszukiwaniu nowych potencjalnych, źródeł 

inwestycyjnych, zapewnisz sobie kolejne wzrosty kapitału na 

kolejne lata... 

Kiedy rynek spada drastycznie w dół, ludzie wyprzedają 

wszystko tracąc majątki - tu najlepiej widad przesłanie tego 

podrozdziału... Sprzedają za bezcen, strzelają sobie w głowę i 

odczuwają paniczny strach, podczas gdy Ty, jeśli postąpiłeś 

właściwie i odczuwałeś strach wcześniej, śpisz spokojnie. 

Zamrożenie rynku nieruchomości w jednym kraju oznacza 

wzrost w innym. Inwestując za granicą na rynkach 

międzynarodowych, często w kryzysie, masz szansę kupid 

kilka mieszkao w cenie jednego w kraju, gdzie ceny osiągnęły 

szczyty. Ryzykanctwo i stres sprawi, że w kolejnych latach 

zarobisz krocie. Chęd bezpieczeostwa i kupowanie np. 

mieszkao na wynajem, po najwyższej w historii cenie na 

rynku w danym kraju jest absurdem... 
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Jeśli będziesz niepewny, wtedy kiedy inni będą spokojni - to 

będziesz opanowany i bogaty, kiedy oni będą odczuwad 

strach i tracid wszystko. 

Powodzenia w ryzykowaniu i podejmowaniu działao 

wcześniej, niż większośd przegranych. 

Ze znajomymi nie zrobisz biznesu! 

Często możesz spotkad się z liderami różnego rodzaju 

biznesów sieciowych, którzy polecają Ci odezwad się do 

znajomych, rodziny i przyjaciół, by namówid ich na działanie 

w biznesie, który właśnie rozpocząłeś. 

Robią tak, ponieważ wiedzą, że będziesz bał się nawiązywad 

kontakt z ludźmi Tobie obcymi, jednak jest to bez sensu... 

Dlaczego? Ponieważ wszystko było by fajnie i rzeczywiście 

łatwiej mógłbyś wytłumaczyd biznes znajomemu czy 

przyjacielowi... Ale jest jedno "ale" - Dla znajomych jesteś 

tylko znajomym nie człowiekiem biznesu, dla brata jesteś 

tylko bratem, a dla przyjaciela, tylko przyjacielem. Ci ludzie 

nigdy nie będą postrzegad Cię jako biznesmana, nawet jeśli 

będziesz zarabiał miliony!  

To szokujące, ale nigdy nie zmienią zdania o Tobie i nie będą 

brad Cię na poważnie... 
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To zjawisko bardzo dosadnie wytłumaczy Ci psychologia - 

nazywamy to zjawiskiem przyzwyczajenia do wizerunku lub 

inaczej zakorzenieniem przekonania na czyjś temat. 

Alkoholik nawet jak wyjdzie z nałogu, alkoholikiem na zawsze 

pozostanie dla osoby, która znała go, kiedy jeszcze nim nie 

był. Dla matki zawsze będziesz jej uroczym synkiem, lub 

córką  i nigdy nie staniesz się jej mentorem czy 

nauczycielem... Dla znajomych, z którymi piłeś piwo, nie 

będziesz autorytetem, a Twój sukces wytłumaczą sobie 

Twoją głupotą i naiwnością. 

To pokazuje Ci bardzo dosadnie, że nigdy biznesu nie zrobisz 

ze znajomymi, rodziną, ani przyjaciółmi, zatem te wszystkie 

rady od liderów biznesów sieciowych są nie skuteczne. 

Prawdziwie nastaw się na biznes z ludźmi obcymi, bo nie 

możesz nigdy łączyd biznesu z życiem prywatnym  - to nigdy 

nie wyjdzie, a jedynie poróżni was między sobą...  

Znajomy czy przyjaciel, a nawet brat będzie zawsze oczekiwał 

więcej, a pracował mniej - Co ewidentnie narazi Ciebie, jak i 

Twój biznes na niepowodzenia... Wybij sobie z głowy pracę 

ze znajomymi, przyjaciółmi czy też rodziną, bo prędzej czy 

później zaprowadzi Cię to w kozi róg. Posłuchaj tej rady, a 

oszczędzisz sobie wielu nieprzyjemności. 
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Częśd 2 

Świadomość Siebie 
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Rozdział 3 - To co musisz przepracować w 

sobie! 
 

Najgorsze jest to ze myślisz ze masz czas… 

Nawet nie wiesz jak ciężko jest poznad samego siebie, gdybyś 

to wiedział, czytałbyś książkę za książką, tak jak ja to robiłem 

i robię do dzisiaj… Ostatnio moja ukochana zapytała mnie jak 

nauczyłem się pisad tak dobrze teksty, że chce się jej je czytad 

po kilka razy... Słabo pisałem dyktanda w szkole, marny był 

ze mnie poeta na polskim,  bo się nie przykładałem. Dobre 

teksty wychodzą mi z głowy pewnie dlatego, że dużo 

czytałem dopiero, kiedy tę szkołę skooczyłem.  

Jedno jest pewne, na poznanie siebie musimy przeznaczyd 

sporo czasu, to nie jest rok, czy dwa. Trzeba się uczyd całe 

życie. Możesz śmiało zapytad, czego mam się do cholery 

uczyd, przecież byłem na studiach, człowieku spędziłem 15 

lat w szkole!? Jesteś skooczonym burakiem, jeśli tak myślisz, 

posłuchaj mnie uważnie: masz się uczyd życia!  

Rozumiem przez to naukę zarabiania większej ilości 

pieniędzy, traktowania lepiej ludzi naokoło, budowania 

świetnego związku, naukę inwestowania, poszerzania granic 

w wiedzy o świecie, by kiedyś dzieciom opowiedzied coś 

więcej, niż tylko to, która drużyna to nasi… 
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Myślimy sobie cały czas o tym jacy to będziemy piękni, 

bogaci i szczęśliwi, ale tak naprawdę nie mamy pojęcia ile 

czasu nam zostało. Na przykład możesz umrzed jutro. Możesz 

się dowiedzied, że jesteś śmiertelnie chory i życie się skooczy 

w mgnieniu oka… Pocieszę Cię ja też mogę byd bohaterem tej 

opowieści, tylko wiesz co nas różni? Głód życia i pasja, to Ty 

teraz czytasz moją książkę, a nie ja Twoją – na marginesie, 

chciałbym, kiedyś przeczytad i Twoją, ale nie w tym rzecz.  

Chodzi mi o to, że marnujemy czas na wszelkie sposoby, a 

prawda jest taka, że nikt nie da Ci drugiej szansy. Masz 

miliony dróg każdego dnia, ale one przepadają, więc jak nie 

ruszysz tyłka z kanapy to przegrasz swój los… Wiele razy 

sobie mówiłeś przez całe swoje życie, że kiedyś będzie lepiej, 

że za niedługo rozkręcisz biznes, że wyjedziecie na 

wymarzone wakacje...  Powtarzasz sobie w kółko zaklęcie, 

które odbiera Ci marzenia - "Kiedyś"... 

Sam fakt, że tak jest nie jest niczym nowym, każdy zwykły 

człowiek tak robi i wręcz większośd jest tego świadoma - 

zatem robią to z premedytacją. Ale to nie jest najgorsze, 

wiesz okłamywad się można całe życie i nie ma się co dziwid, 

że taka osoba, będzie wściekła później na innych, którym się 

udało - oni nie okłamywali się wymówkami... Najgorsze jest 

jednak myślenie, że masz czas... 
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Nikt nie wie ile ma czasu na tej ziemi i to jest przerażające, 

jeśli sobie to uświadamiasz. Dostałeś szansę na świecie, ale 

nie wiesz na jak długo. Czasami może się okazad, że jutro czas 

Ci się skooczy, może byd tak, że dowiesz się, że masz tylko 5 

lat! 

To dla jednych dobijające, a dla drugich wielka motywacja do 

działania. Nie wiesz, ile masz czasu, ale wiesz z pewnością 

czego pragniesz dla siebie, swoich dzieci, czy swojej żony... 

To dlaczego nie starasz się każdego dnia, by to wszystko im 

dad? Co się stanie jak nie zdążysz? 

Gdzieś tam w zaświatach, co sobie powiesz, że zostawiasz ich 

z niczym, albo z obietnicami, których nigdy nie spełniłeś, a 

głęboko czekali, by to nastąpiło? 

Przytłaczające, przygnębiające, niesprawiedliwe - to jedna z 

tych przykrych prawd życia - Niech stanie się Twoją 

motywacją! 

Nie było jeszcze takich czasów, na szybkie wzbogacenie się. 

Nigdy też nie można było tak łatwo stracid całego dobytku 

życia! Jest miliony szans na zarabianie pieniędzy w 

internecie, na tracenie ich... Największą ignorancją i głupotą 

możesz wykazad się wtedy, kiedy po prostu się tym nie 

interesujesz... 
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Na pytanie po co się rozwijad i uczyd samodzielnie? Można 

odpowiedzied wiele, ale tak na prawdę najbardziej dosadną 

odpowiedzą, będzie to, że nie chcę byd, ani głupi, ani biedny. 

A Ty zaczniesz się wreszcie rozwijad? 

"Kiedyś" - co to jest? 

Kiedyś zacznę dwiczyd  

kiedyś zacznę zarabiad w internecie  

kiedyś poznam kogoś fajnego 

kiedyś pokażę im, że jestem kimś  

kiedyś pojadę w wymarzoną podróż  

"Kiedyś" - to choroba, która zabiera wszystkie Twoje 

marzenia do grobu... 

Kiedyś zacznę... 

Mantra osób, które się po prostu boją. Boisz się zaczynad 

nowych rzeczy, dlatego masz przeciętne życie. 

Boisz się zagadad do pięknej dziewczyny - dlatego pozostaje 

Ci piwo i koledzy w weekend. Kiedy jesteś w związku boisz się 

postawid kolejny krok w relacji, bo nie jesteś przekonany czy 

sobie poradzisz w nowej roli - dlatego Twój związek się 

nieuchronnie rozpada i powszednieje. 
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Boisz się zarabiad pieniądze, wiec wciąż jesteś biedny. 

Powtarzasz sobie w kółko, że będzie lepiej za miesiąc, ale z 

każdym miesiącem jest coraz gorzej.  

Nie zmieniasz pracy, która jest beznadziejna i słabo płatna, 

bo boisz się, że nie znajdziesz lepszej. Nie sięgasz po książki 

szkolenia, bo boisz się że kiedy zaczniesz  więcej osiągad to 

nie ogarniesz tego wszystkiego. Boisz się pieniędzy, więc 

naturalnie nigdy ich nie będziesz miał.  

Boisz się zdrowo odżywiad i uprawiad sport, bo będziesz 

musiał zrezygnowad z negatywnych nawyków, które tak 

kochasz: alkohol, obżeranie się syfem i wychodzenie na 

kebaba co weekend. Boisz się, że kiedy będziesz świetnie 

wyglądał to będziesz przykuwał wzrok innych, którego nie 

lubisz - a raczej teraz jest dla Ciebie powodem nie do dumy, 

ale do wstydu, bo masz przeciętne ciało. 

Boisz się wyjeżdżad dalej, niż do sąsiedniego miasta, wolisz 

siedzied z mamą w ciepłym domku, więc nie znasz zupełnie 

życia i świata, na którym przyszło Ci istnied... Jesteś 

przerażony tym, że nie znasz języków, że Cię okradną, że się 

zgubisz, bo nie masz pewności siebie. A nigdy jej nie 

zdobędziesz, jeśli będziesz ciągle robid te same rzeczy w 

kółko... 
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"Kiedyś" nigdy nie nadejdzie, bo to nie wina świata, na 

którym żyjesz, rodziny, w jakiej się wychowywałeś, 

znajomych, których masz, szkoły do której chodziłeś - To 

Twoja wina, że masz takie życie - BO SIĘ BOISZ... NOWEGO! 

Nic Ci się nie chce? – Zobacz, gdzie leży Twój problem... 

1. Nie otaczaj się ludźmi, którzy potrzebują cię tylko do tego, 

by się poskarżyd, dzielid problemami, tragicznymi historiami, 

lękiem i osądzają przy Tobie innych. Nie bądź czyimś koszem 

na śmieci. 

2. Pład rachunki na czas. Długi to olbrzymie obciążenie 

psychiczne. 

3. Dotrzymuj obietnic. Jeśli nie dotrzymujesz obietnicy, 

pamiętaj, że zawsze możesz przeprosid, zmienid zdanie, 

zaproponowad alternatywne rozwiązanie, albo powiedzied 

„nie” jeszcze na samym początku. 

4. Wyeliminuj, jeśli to możliwe, obowiązki, których nie lubisz, 

poświęcaj czas na to, co przynosi ci satysfakcję, co kochasz. 

5. Pozwól sobie na odpoczynek, jeśli czujesz, że w tej chwili 

go potrzebujesz. Pozwól sobie działad, gdy przyjdzie na to 

czas. 

6. Pozbądź się tego, co związane z przeszłością, zwłaszcza 

smutną i złą. 
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7. Traktuj swoje zdrowie jako priorytet. Twoje ciało to 

maszyna. Wiele nie zdziałasz, gdy funkcjonuje 

nieprawidłowo. 

8. Staw czoło toksycznym sytuacjom, w które jesteś 

zamieszany, począwszy od ciągłego „ratowania” znajomego 

czy członka rodziny z opresji, po tolerowanie negatywnych 

zachowao innych osób wobec ciebie. 

9. Akceptuj to, że są sprawy, których zmienid nie możesz. 

10. Odpuszczaj ludzi i  sytuacje, które sprawiają Ci ból. 

Który podpunkt zabiera Ci energię? A może wszystkie?  

Wiara w siebie 

Z moich obserwacji wynika, że najczęstszym powodem, przez 

który ludzie nie osiągają stawianych przez siebie celów, jest 

brak wiary w siebie. Prawdziwe przekonanie, że mogą to 

zrobid. 

Póki Ty w to nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi.. To jest 

proste oczywiste dla osób, które przeszły przez pewien etap 

w życiu.  

Doskonale zdaję sobie sprawę, jakie było to ciężkie w moim 

przypadku, kiedy tej wiary w siebie brakowało. 

To co najbardziej pomogło mi w pokonaniu tego problemu to 

każdego dnia robienie małego kroku do mojego celu. 
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Oczywiście nie muszę widzied całych schodów, wystarczy 

wejśd na pierwszy stopieo, potem kolejny i tak dalej. 

Gdy osiągniesz cel, pojawi się kolejny. Z każdym następnym 

krokiem, będziesz bardziej wierzył w siebie. To sprawi, że 

przyjdzie ten moment, o którym piszę... Będziesz miał tak 

wielkie cele, że zaczniesz się ich bad. Wtedy zdobędziesz 

pewnośd, że to co posiadasz w środku, ta wiara w siebie, da 

Ci moc do osiągnięcia każdego marzenia. 

Jeśli nie wierzysz, że możesz mied to o czym marzysz to nigdy 

nie będziesz tego miał… 

Czy mogę zrezygnowad? - I dlatego zawsze będziesz 

biedny! 

Tym czym zasadniczo różnią się ludzie bogaci od biednych 

jest to, że podejmują ryzyko i pokonują przeciwności losu! 

Często, kiedy ludzie chcą zacząd ze mną współpracowad, 

jeszcze nawet zanim się dogadamy i wyjaśnię o co chodzi, 

pojawia się pytanie, a czy mogę zrezygnowad?!  

Na co ja zawsze odpowiadam: "Oczywiście, ale przecież 

nawet nie zacząłeś...?" 

Kochamy dawad sobie furtki, że kiedy zrobi się ciężko, to 

uciekniemy i schowamy się do naszej dziupli, gdzie nikt nas 

nie znajdzie... 
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To mentalnośd ofiar losu, a nie ludzi chcących coś osiągnąd. 

Ty masz byd jak ten lew, który walczy o swoje i kiedy coś 

zaczynasz to mówisz, zrobię wszystko co trzeba, żeby wygrad, 

a nie od razu dawad sobie tak zwane fory i zapewne 

odpuścid, gdy zrobi się ciężej... 

Tak właśnie robicie, jesteście słabi, a w życiu nie osiągniecie 

nic słabym charakterem, więc jak coś zaczynasz to idź na 

całośd, bo jeśli nie idziesz na całośd to po co do cholery w 

ogóle iśd?! Koniecznie przemyśl to co teraz przeczytałeś, czy 

ty czasami nie odpuszczasz w połowie drogi lub już na jej 

samym początku? Daj sobie czas na znalezienie odpowiedzi i 

zrób coś z tym, bo jeśli tego nie zmienisz w sobie to przegrasz 

w najważniejszej grze - w grze o życie! 

W życiu musimy się zmuszad 

 

Dlaczego mówię, że musisz zmuszad się w życiu? Okazuje się, 

że jest to jedyny sposób na zbudowanie świadomego i 

szczęśliwego życia.  

Przytoczę Ci tutaj trochę przykładów, byś to zrozumiał. 

Opowiem o biznesie, relacjach, zdrowiu... 

 

Tak jak w biznesie musisz się zmuszad do tego, by pozyskiwad 

ciągle nowych klientów, bo w przeciwnym wypadku nie 

będzie komu sprzedawad. Codziennie wymyślad nowe 
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kampanie marketingowe, analizowad zestawienia finansowe, 

pilnowad i kontrolowad co robią twoi pracownicy... 

 

W związku musisz zmuszad się do posłuchania drugiej osoby. 

Przychodzi moment że jesteś bardzo zmęczony, nic Ci się nie 

chce i myślisz tylko o tym, by pójśd spad. Ale doceniasz drugą 

osobę, słuchasz jej i obdarzasz uwagą. Kiedy ta osoba ma pod 

górkę daj jej wsparcie, gdy Twoja kobieta ma okres, również 

pomagasz jej w tym czasie. Inaczej nie zbudujesz trwałej 

relacji. 

W temacie zdrowia zmuszasz się by biegad, jeśd zdrowo, 

chodzid spad o wyznaczonych porach czy też codziennie 

trenowad. Tylko tak zbudujesz sylwetkę i zdrowie. 

Musisz się zmuszad, by osiągnąd swoje marzenia i wieśd 

wspaniałe życie. Najciężej jest się zmusid potem robi się 

bardzo przyjemnie. 

Czasami pozostaje nam tylko wiara 

 

Pamiętam jak w lutym dwa lata temu uczestniczyłem w 

pewnej konferencji biznesowej. Jednym z prelegentów był 

niesamowity człowiek, który zarabiał ogromne pieniądze. 

Dzięki niemu w latach dziewięddziesiątych kwitł 

niesamowicie rozwój w Polsce. Oczywiście jest tak, że kiedy 

za dobrze CI się układa to pojawiają się hieny, które po 
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prostu chcą zabrad Ci coś na co pracowałeś. Często dzieje się 

tak, że udaje się ten proces i tracisz wszystko...Tak też było w 

jego przypadku.  

Słowa, które przekazał były dla jednych górnolotne, dla 

drugich czymś co utkwiło w pamięci. Ja byłem po tej drugiej 

stronie i wywarły na mnie wrażenie. "Kiedy nie masz pojęcia 

co robid i czujesz jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko 

Tobie, po prostu uwierz, że wszystko będzie dobrze." 

Z biegiem czasu te sytuacje, które obserwuje, potwierdzają 

to co wtedy usłyszałem. Czasami pozostaje nam tylko wiara... 

I nie chodzi o to, że mamy oddawad kontrolę nad naszym 

życiem ślepemu losowi, "wierząc" , że samo się poukłada... 

Nie! Chodzi o to, żeby wykonad swoją robotę należycie, dad z 

siebie wszystko i... po prostu wierzyd, że marzenie się spełni. 

Pasja w życiu! 

Pasja w życiu jest ważna, czasami sami nie wiemy co nią jest. 

Czasami znajdujemy ją w najmniej spodziewanym momencie. 

Różnie bywa w życiu, są ludzie, którzy twierdzą, że pasji nie 

mają… Kłamią, bądź nie są jeszcze ich świadomi. W 

momencie ukształtowania się naszego charakteru i 

mentalności zostały nam dane mocne strony i słabe strony.  

Do tych pierwszych przypisane zostały również pasje, które 

to mocne strony rozwijają, więc nie możliwym jest, by ktoś 

pasji nie miał. Pasja jest o tyle ważna, że bez niej bardzo 
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ciężko cokolwiek w życiu osiągnąd pod względem 

finansowym. Kiedy trafisz do mnie na szkolenie 

indywidualne, czego Ci bardzo życzę powiem Ci, że bez pasji 

nie dasz rady zarobid dużej ilości pieniędzy, po prostu jest to 

warunek, by wspiąd się wyżej w poziomach bogactwa.  

Na pasji zarobisz najwięcej pieniędzy w swoim życiu, tylko 

najpierw musisz ją znaleźd, a dopiero później pracowad nad 

jej spieniężeniem. Jak się okazuje pasja znacząco pomaga 

nam też poukładad życie…Minęło już ponad  2 lata  odkąd 

zacząłem taoczyd, polubiłem to, jednak nigdy bym się nie 

spodziewał, ile taniec może zmienid w moim przyszłym życiu. 

Wtedy tego nie wiedziałem…  

Dziś mogę opowiedzied Ci historię miłości, którą znalazłem 

właśnie taocząc bachatę – taniec latynoski.  

Z moją ukochaną, dzisiaj narzeczoną, a niebawem żoną, 

poznaliśmy się 2 lata od momentu, w którym pisze tę 

książkę, właśnie taocząc… Pasja pomaga w życiu nie tylko 

biznesowym. 

Dlaczego wciąż czegoś chcemy, ale nie robimy nic w 

tym kierunku? 

To jest straszne, dziwne, poplątane. Przeżywamy nasze życie 

z dnia  na dzieo, po czym kiedy nadchodzi moment urodzin, 

nowego roku, świąt, czy innej okazji, gdzie coś podkusi nas 
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do porozmyślania o naszym życiu, wszystko sprowadza się, 

tylko do tego, że myślimy sobie, że "fajnie by było.." 

Bo chciałbyś pojechad do wspaniałych miejsc, kochad z całych 

sił, rozwijad firmę i byd może mówid w kilku językach... Pisad 

książki... o tym jak żyjesz i co sprawia, że widzisz w życiu 

sens. 

Ale dlaczego tego nie robisz? Bo wciąż tylko marzysz, nie 

podejmujesz działania, nie wiesz, że coś jest możliwe, bądź 

po prostu nie chce Ci się. 

I dlatego nie osiągasz w swoim życiu Twoich marzeo. Może 

Cię zainspirowałem chod trochę? Może zrobisz dziś chod 

jedną malutką rzecz, którą odkładasz cały czas w czasie? Od 

tego trzeba zacząd zmianę przyjacielu... 

Próbując wszystkiego nic nie osiągniesz…!!! 

Gdybym w życiu nie pragnął wszystkiego, nie miałbym dziś 

niczego... W odpowiedzi na stwierdzenia, "Czy zaczynając 

tyle rzeczy na raz, myślisz że coś osiągniesz?!"  - Dziś wiem, 

że to ja miałem rację, a nie ludzie, którzy są dziś w jeszcze 

gorszej sytuacji, niż byli, wtedy kiedy próbowali mnie 

zatrzymad. 

Prosty wniosek - Słuchaj tylko swojego serca! 

Bycie szczerym nie da Ci wielu przyjaciół.. Ale da CI tych 

prawdziwych! 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 92 
 

Bycie szczerym nie da Ci wielu klientów! - Ale da Ci tych 

lojalnych na całe życie! 

Bycie szczerym nie da Ci poklasku, ale da za to podziw w 

oczach innych! 

Bycie szczerym nie da Ci euforii, ale za to da Ci wewnętrzny 

spokój! 

W koocu kto ma rację? 

Wiele razy pewnie popełniłeś błędy, to zrozumiałe. Jesteśmy 

tylko ludźmi... Zdarzyło Ci się tak że wiedziałeś, dlaczego nie 

powinieneś robid pewnej rzeczy, a mimo wszystko ją 

zrobiłeś? 

Zapewne dobrze to znasz, gdyż nasz gadzi mózg woli 

przekonad się na własnej skórze czy to, aby prawda.  

Doskonale pamiętam, kiedy ja tak postępowałem, kiedy 

chciałem przekonad się na własnej skórze czy, aby na prawdę 

jest tak jak ktoś mi powiedział. I właśnie dlatego podczas 

mojego rozwoju musiałem czekad na efekty tak wiele czasu… 

Czy u Ciebie jest podobnie? Wnioskuję że tak, bo nie lubimy 

słuchad innych, wydaje się nam że wiemy lepiej, jak uda nam 

się jedna rzecz, urastamy w pióra i gardzimy mentorami, 

stwierdzając że już wyszliśmy ponad nich i świat należy do 

nas. Uwierz mi, że jeśli jesteś w takiej sytuacji to właśnie 
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początek najbardziej bolesnych chwil w Twoim życiu - bo 

upadniesz sromotnie… 

Niestety wolimy męczyd się sami latami, by się przekonad... 

Zamiast skorzystad z gotowych rozwiązao i mimo, że wydają 

się nam irracjonalne są słuszne. Piszę dla Ciebie ten tekst, 

ponieważ wiem, jak bardzo boli nauka na własnych błędach.  

Na pocieszenie powiem Ci, że właśnie, dzięki tym błędom 

jestem dzisiaj w miejscu, o którym kiedyś mógłbym tylko 

pomarzyd. Zapłaciłem za to jednak bardzo wysoką cenę i 

mam dla Ciebie bardzo cenną radę. 

 

Rada ta może oszczędzid Ci lata zawodów i uczucia frustracji, 

a brzmi ona niejako, abyś uczył się na błędach innych, niż na 

swoich. Dobierz odpowiednio mentorów i ucz się od nich. 

Nie wynajduj koła na nowo i skoro wiesz, że coś nie działa to 

nigdy nie popełniaj tego błędu drugi raz. Wiedz, że schemat i 

reguły gry są niezmienne, a roszady i zmiany w nich 

wprowadzają zawsze słabi i przeciętni ludzie, których pełno 

naokoło. 

 

Stosując rady ekspertów zaczniesz osiągad niesamowite 

rzeczy w bardzo krótkim czasie. Czyli jakim? Zamiast całego 

życia efekty pojawią się po kilku latach... Tak to właśnie 

wygląda, ale jeśli wyruszysz dzisiaj to wreszcie dotrzesz do 

upragnionych chwil.  



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 94 
 

Rozdział 4 - To co musisz zrobid by stad się sobą! 
 

Gdybym dał Ci 9 wskazówek do skarbu, wyruszysz w 

drogę? 

Wyobraź sobie, że Twój sukces finansowy zależy od 9 

błędów, które musisz naprawid,. Jeśli to zrobisz to 

odnajdziesz ścieżkę do osiągnięcia wymarzonego życia na tle 

finansowym � 

1. Sądzisz, że sytuacja lub miejsce, w którym jesteś 

uniemożliwia Ci osiągnięcie sukcesu. 

Zacznijmy od tego, że nic nie może uniemożliwid Ci 

osiągnięcia sukcesu. Pozwól to sobie powtórzyd: Nic nie 

może uniemożliwid Ci sukcesu. Przestao żyd w przekonaniu, 

że tylko innym ludziom może się to udad!  

2. Nie wiesz, jak działają pieniądze. 

Chod pieniądze nie są skomplikowanym tematem, większośd 

z nas wciąż nie rozumie, jak to naprawdę działa. Oczywiście 

możesz za to winid system edukacji lub rodziców, jednak to 

na Tobie spoczywa odpowiedzialnośd, aby dowiedzied się, jak 

pomnażad swoje pieniądze i czym jest inwestowanie. 
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3. Nie masz obok siebie osoby, która wskaże Ci właściwy 

kierunek. 

Warto otaczad się pozytywnymi ludźmi. Co ważniejsze, 

trzeba mied obok siebie osobę, której możesz zaufad i 

wierzyd, że pomoże Ci podążyd w dobrym kierunku - 

swoistego mentora. 

4. Nie stad Cię na poświęcenia. 

Nie można mied ciastka i zjeśd ciastka. Z niektórych rzeczy 

będziesz musiał zrezygnowad. Jeśli nie potrafisz odmówid 

sobie spotkania ze znajomymi, kolejnego wyjścia na piwo, 

aby w zamian skupid się na swoim biznesie, nigdy nie 

uzyskasz sukcesu finansowego, którego tak bardzo pragniesz.  

5. Żyjesz ponad stan. 

Co robisz z dodatkowymi pieniędzmi w każdym miesiącu? 

No tak, prawdopodobnie wszystko wydajesz. Wielu 

milionerów podejmuje świadomą decyzję, by wydatki nigdy 

nie przekraczały ich dochodów. Zamiast wydawad, za każdym 

razem, gdy zarabiają dodatkowe pieniądze, inwestują je w 

biznes, akcje, nieruchomości lub aktywa. - LICZY SIĘ 

CASHFLOW! 
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6. Wierzysz w szkołę i studia. 

Tak, wiem: Każdy dziś studiuje. 

Dlatego tak mało osób zdobędzie bogactwo. W szkole uczą 

nas rzeczy, które były opracowywane 50 lat temu, na takiej 

wiedzy nie da się zarobid! Zarabiamy na nowej wiedzy i 

nowych technologiach - o tym w szkole się nie dowiesz, bo 

skąd nauczyciel, który Cię uczy ma to wiedzied, skoro on też 

studiował tyle, że wiedzę jeszcze bardziej przedawnioną... 

Moi drodzy, wiedza szkolna jest ważna, kiedy chcesz byd 

matematykiem, polonistą, naukowcem danej dziedziny. Jak 

chcesz byd bogaty to trzymaj się od szkoły z daleka! Dużo 

lepiej wyjdziesz, jeśli zaczniesz sam się edukowad na 

życiowych porażkach i błędach - oczywiście, czytając książki i 

chodząc na szkolenia, ale te które zostały opracowane przez 

zamożnych ludzi - często bez szkoły... 

7. Boisz się porażki. 

Popełnisz wiele błędów i nieraz polegniesz, ale musisz 

nauczyd się z tym żyd. Jeśli lęk przed porażką dominuje nad 

Tobą, nigdy nie pójdziesz na przód ze swoim życiem. 
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8. Nie masz jasnych celów, więc i Twoje działania są 

chaotyczne. 

Jeśli nie wyznaczyłeś jasnego celu i kroków, które musisz 

wykonad, aby byd w świecie swoich marzeo nigdy tam się nie 

znajdziesz!  Poświęd trochę czasu, aby zrobid plan. 

9. Nie korzystasz z Internetu. 

Internet zmienił świat i nadal go zmienia. Jeśli z niego nie 

korzystasz, nie używasz jednego z najpotężniejszych narzędzi 

do robienia pieniędzy. 

Czasem musimy iśd w nieznane 

 

Przerażający jest fakt, że czegoś nie wiemy... To właśnie 

wywołuje u nas strach, lęk przed tym czego nie znamy, co 

jest dla nas nowe. Każdy się boi, w szczególności, kiedy ma 

do czynienia po raz pierwszy z sytuacjami, które są znacznie 

większe od niego i jego mentalności. To właśnie ten 

przerażający strach hamuje nas w rozwoju. To ten niepokój 

sprawia, że czasami tracimy w życiu to co najlepsze… 

Ciężko jest sobie wyobrazid, że całe szczęście, na które 

zawsze czekaliśmy - czyli upragnione marzenia są na 

wyciągnięcie ręki. Nie chcemy byd tego świadomi, bo to nas 

przeraża! Często się na tym sam łapię... Musisz czasami pójśd 

w nieznane, to jedyna droga, by odkryd coś zupełnie nowego. 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 98 
 

Tylko pomyśl skoro zaszedłeś tak daleko i stoisz u bram 

najlepszego co może spotkad Cię w życiu, to zawrócisz? 

Będziesz stał przed tą bramą? W życiu skacze się tylko raz! 

Jeśli wiesz o czym piszę, to z pewnością masz podobnie.  

Chcę Ci w tym momencie przekazad, że wykonujesz świetną 

robotę, bo skoro poznałeś już to uczucie to znak, że 

poświęciłeś już masę czasu na to, by stworzyd sobie życie o 

jakim…marzysz… 

 

"Nie wierzyłem nigdy w magię, ale to dlatego, że wierzymy w 

nią dopiero wtedy, kiedy się nam przydarza...” 

Co buduje Twoje życie 

Okazuje się że Twoje życie budują Twoje nawyki. Swoiste 

autopiloty, które cały czas wyznaczają kierunek, w którym 

podążasz. Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzasz czy nie, 

tak po prostu jest. Rodzimy się czyści, bez żadnych nawyków 

wrodzonych. Każdy nawyk jest nabyty. Nawyki wykształciły 

się ze wszystkich sytuacji, w których brałeś udział w 

przeszłości. 

 

To, że dzisiaj nie żyjesz w swoich marzeniach lub aktualnie 

prowadzisz życie, jakie zawsze chciałeś, jest determinowane 

tym co robisz przez cały czas. Odpowiadają za to nawyki. 
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Większośd ludzi niestety ma pełno złych, negatywnych wręcz 

destruktywnych nawyków, które nie pozwalają cieszyd się 

życiem, ani osiągad marzeo. Wręcz przeciwnie od tych 

marzeo ich oddalają. 

Do złych nawyków musimy zaliczyd wszystkie nałogi 

rujnujące zdrowie, brak planowania swojego dnia, ciągłe 

imprezowanie, bujanie w obłokach, niezdrowy tryb życia, 

lenistwo i wiele innych rzeczy, które niszczą Twój potencjał. 

Są też ludzie, którzy mają bardzo dużo dobrych nawyków i 

życie jak z filmu. Mówi się o nich, że są to ludzie sukcesu. Ich 

życie to: zdrowy tryb życia, trening, skrupulatne planowanie 

dnia, chodzenie spad o wyznaczonych porach, poranne 

rytułały, gdzie jednym z nich może byd zastanawianie się jak 

dzisiaj mogę ulepszyd moje życie chodby o 1 %... Jedno jest 

pewne, nie możesz usunąd nawyku, możesz go jedynie 

zamienid. Więc przekształcaj złe na dobre. To pomoże Ci 

dojśd do miejsca, w którym zawsze chciałeś byd. 

Zabetonowane przekonania! 

Szokujący jest dla mnie fakt zabetonowanych przekonao w 

ludzkiej mentalności... Szczególnie w mentalności 

postkomunistycznej naszego kraju. Ludzie w Polsce negują 

większośd form biznesowych, szczególnie jeśli chodzi o 

budowanie zespołów (struktur), działanie w programach 

partnerskich czy MLM’ach. 
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To nic personalnego, po prostu ludzie zbyt często powtarzają 

głupoty, a cierpią przez to ludzie, którzy mogliby odnieśd 

sukces, a nigdy tego nie zrobią przez właśnie głupich 

znajomych i ludzi naokoło.. 

MLM - firmy multi level marketingu, programy partnerskie to 

nic innego jak reklama z ust do ust, możliwości dla wielu 

ludzi, którzy mogą, dzięki takim firmom rozwinąd się i 

spełniad, mając przy tym sukces finansowy i dobrobyt, ale 

biedota woli powiedzied inaczej - to piramidy finansowe.... 

Serio dla ludzi ubogich intelektualnie? W takim razie Donald 

Trump (miliarder), Robert Kiyosaki (multimilioner), ludzie 

wolni finansowo, propagujący bardzo dosadnie tę formę 

biznesu poprzez książki, są ubodzy intelektualnie... 

Ludzie, którzy tak twierdzą z reguły są zakochani w swoim 

fachu, który udało się im wykształcid  i znaleźd w nim, często 

fuksem pracę. Są to osoby nie zarabiające nigdy więcej niż 10 

tys miesięcznie. Biedni nie mający więcej, niż najniższą 

krajową. Bojący się sprzedawad, przejmujący się opinią 

innych i chcący mied święty spokój.  

Ludzie, którzy wierzą reklamie w telewizji � Jeśli taka firma 

pojawiłaby się w tv to od razu zaczęliby korzystad z 

produktów i uznaliby ją za światową markę, wypowiadali się 

pozytywnie, dlaczego ?  
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Bo system wyprał im mózg pod każdym względem, 

politycznym, konsumenckim, intelektualnym oraz odebrał 

wolnośd... 

PS: Wiele firm marketingu poziomowego ma większe obroty 

liczone w miliardach dolarów, niż te które widzisz w telewizji. 

Dobrze,  że jest internet i pozdrowienia dla ludzi w temacie. 

Z czego warto rezygnowad? 

Na pewno nie z marzeo, bo bez nich Twoje życie jest po 

prostu nudne! 

Na pewno nie z osób, na których Ci zależy, bo dla kogoś 

trzeba żyd. 

Na pewno nie z wolności robienia co chcesz, gdzie chcesz i 

kiedy chcesz... Oczywiście, jeśli jest to pozytywne.  

To z czego rezygnowad? 

Z ludzi, którzy Cię nie rozumieją 

Z osób które Cię obrażają i obmawiają za plecami 

Z iluzorycznego bezpieczeostwa 

Z toksycznych znajomych 

Z tego bajora, w którym większośd robi to co karzą w 

telewizji  
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Kto odejdzie, zanim się ogarniesz?! 

Zastanawiasz się nad tym, ile osób nie zobaczy Twojego 

sukcesu? 

Może najzwyczajniej w świecie odejdą z tego świata, zanim 

Ty spełnisz swoje marzenia.  

A może ich marzeniem, gdzieś głęboko było, żebyś Ty spełnił 

właśnie to o czym marzysz? To powinno dad ci do myślenia...  

Po co do cholery marnujesz swój czas w robocie, której nie  

znosisz. W życiu, które nie jest takie jakiego pragniesz?! 

Co z tym zrobisz? 

Boicie się, dlatego macie takie życie... 

Sprzedawców nazywacie - naciągaczami 

Sprzedaż - naciąganiem 

Marketing - nazywacie ściemą 

Personal Branding - Udawaniem 

Optymalizację podatkową – oszukiwaniem 

Umiejętnośd prowadzenia biznesu nazywacie – wyzyskiem 

Inwestowanie nazywacie - wkrętem 
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Inwestorów - materialistami 

Dlatego jesteście i zawsze będziecie biedni - tak to do was, 

którzy używacie takich słów. 

Są to słowa nieudaczników życiowych... Twoje życie zleży od 

słów, jakich używasz oraz jakimi karmisz się na co dzieo. 

Pamiętam to jak dzisiaj...  

Wiele osób, bardzo mi bliskich nie wierzyło, że mogę dojśd 

do takiego sukcesu. 

To normalne. Pamiętam, kiedyś słowa mojej przyjaciółki- 

"Jeśli będziesz próbował tylu rzeczy na raz to nic nie 

osiągniesz..." 

Cóż dzisiaj wiem, wtedy też wiedziałem, że to była dobra 

decyzja... Odwiedziłem 30 krajów, nauczyłem się mówid w 4 

językach, napisałem 3 książki, które sprzedały się w setkach 

sztuk, czwartą właśnie czytasz,  wydałem 9 autorskich 

szkoleo łącznie trwających 73 godziny! Osiągałem sukcesy w 

biznesie, czasami ponosiłem porażki, zarabiałem tak mało, że 

nie dało się za to wyżyd i musiałem spad na podłodze, 

zarabiałem też tyle w miesiąc co przeciętny Polak w ciągu 

całego roku. Stałem wiele razy na scenie, ale do dzisiaj też 

ciągle siedzę w pierwszym rzędzie i uczę się od innych. 
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Determinacja i praca nad sobą pomogły mi stworzyd 

najwspanialszy związek na świecie, w którym nie ma kłótni, a 

z każdym dniem kochamy się coraz bardziej. 

Czy nie mam problemów...? Mam, ale jestem od nich większy 

i zawsze wygrywam, dlaczego? Bo do cholery próbowałem i 

zawsze chciałem wszystkiego! 

Rozwijajcie się i nie patrzcie na miernoty wokół was, 

dawajcie z siebie wszystko i przyjmujcie porażki na klatę, a 

zobaczycie, że życie was za to wynagrodzi ! 

Problemem nie jest to, że nie masz pieniędzy, 

problemem jest brak ambicji i marzeo!!! 

Dałeś sobie wyprad mózg systemowi, ludziom, którzy dzięki 

Tobie żyją...  Pozwoliłeś, by system edukacji zaprogramował 

Cię na pracę na etacie. Oceny postawiły Ci granice tego co 

możesz zrobid i osiągnąd. Pozwoliłeś, by najniższa krajowa 

wyznaczała Twoje standardy. 

Sprzedałeś marzenia pracodawcy, za 2000 zł miesięcznie, 

ciężko harując, by go wzbogacid. Swój wolny czas poświęcasz 

innym, których bogacisz, operatorom telewizyjnym, 

marketingowcom, którzy przekonali Cię, by pid piwo ich 

marki i myd zęby właśnie "tą" tubką pasty do zębów...  
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Oddałeś życie światu zbudowanemu przez bogatych... 

Dlatego tak trudno jest się zmienid i zaryzykowad... Bo już 

sam nie wiesz co jest dobre, a co złe DLA CIEBIE! 

Dlaczego w Chinach robi się wszystko taniej, łatwiej ? Czy 

Chioczycy są od nas mądrzejsi? Nie, oni są bardziej głodni...  

Paostwa, w których mamy dobrze, w paostwach 

socjalistycznych ciężej jest tworzyd wielkie fortuny, dlaczego? 

Bo nie jesteśmy głodni fizycznie, ale również głodni 

"sukcesu" , bo jest nam wygodnie... Jeśli jest ci wygodnie nie 

osiągniesz niczego... 

Ludzie pracujący dla kogoś cieszą się z wolnego czasu... A 

czym jest wolny czas? "Czasem dla Ciebie" - Bo resztę 

poświęcasz komuś innemu spełniając jego marzenia. 

Ludzie nie rozumieją, kiedy im mówię, że ja nie używam 

takich określeo, bo mój świat jest zupełnie inny... Ja nie znam 

pojęd wypłata, weekend, wolny czas... Dlaczego? 

Zarabiając w internecie, budując świadomie swój biznes, nie 

potrzebujesz wolnego czasu, bo on całkowicie jest Twój, 

mam ochotę iśd spad o 14:00 - idę.. Mam ochotę iśd do kina o 

18:00 - idę.. Mam ochotę pracowad o 3:00 nad ranem  -

pracuję... 

Pieniądze generowane w biznesie są codziennie 24h na dobę, 

nie ma czegoś takiego jak wypłata dziesiątego...  
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Ja w większości przypadków nie mam pojęcia jaki jest dzieo 

tygodnia. Mam dziennik i prowadzę go codziennie, ale nie 

zwracam zbytnio uwagi czy jest sobota, środa czy niedziela... 

Nie potrzebuję tego bo prowadzę zupełnie inny STYL ŻYCIA. 

Sugeruję każdemu, żeby takiego życia spróbowad! 

Wolnośd i Różnorodnośd vs Bezpieczeostwo i Pewnośd 

Ciężko było mi zaakceptowad to, że ktoś może po prostu nie 

chcied byd wolnym i ciągle robid nowych rzeczy.. 

Dziś wiem, że jest wiele typów ludzi, wiele spojrzeo na 

tematy zarabiania pieniędzy oraz prowadzenia swojego życia. 

Jedni są chaotycznymi świrami kochającymi wolnośd, 

robienie setek rzeczy jednocześnie - ja zaliczam się do tego 

grona, jednak są ludzie, którzy wolą spokój. 

Na szkoleniach często podaję przykład, że jeśli jesteś osobą, 

która lubi przygody, to dzięki zarabianiu w internecie możesz 

ciągle podróżowad, odkrywad, bawid się - ja to właśnie robię.  

Są jednak ludzie, których to nie kręci wolą siedzied w domku 

z rodziną, jeszcze inni wolą się zamknąd w pokoju niczym w 

twierdzy i uwaga są szczęśliwi! 

Kto zatem jest lepszy, kto ma ciekawsze życie?  - To złe 

pytanie... Rozsądniej byłoby zapytad kto jest szczęśliwszy?  

Okazałoby się wtedy, że każda z tych osób, bo robi dokładnie 

to co ją uszczęśliwia.  
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Sęk w tym że nie każdy może "to" robid - "to"  oznacza 

rzeczy, które uszczęśliwiają akurat tego konkretnego 

człowieka.  Jaki jest na to sposób? 

Zarabianie w internecie - wtedy każdy może robid to co mu 

się podoba, mied wolnośd, różnorodnośd, albo po prostu 

święty spokój… 

Dałeś się okłamad - więc nie wiesz już nic 

Już w wieku 19 lat byłeś dyrektorem? Ile posmarowałeś? 

Dla ludzi biednych mentalnie musisz mied bogatych 

rodziców, albo wujka w zarządzie, musisz dad "w łapę", by 

coś osiągnąd. Nie dziw się że tacy ludzie zarabiają tak mało. 

Przecież nasze zarobki to iloraz naszej inteligencji. 

Ludzie, którzy negują rozwój i szkolenia zwykli mówid...: 

"Człowieku ja musze zarobid na chleb! - Nie znasz życia!" 

No i dlatego Ci ludzie zarabiają tak mało... Bo skupiają się na 

tym, żeby zarobid na chleb... Jak masz cel, żeby przeskoczyd 

kałużę to najpewniej Ci się uda, jeśli się na tym skupiasz. 

Tylko problem w tym, że przeskoczyłeś tylko kałużę....  Masz 

mied większy cel! Przepłynąd Ocean! Wtedy zarobisz miliony! 

Ale większośd ludzi biednych nie potrafi tego zrozumied, wolą 

powiedzied.. "Nie znasz życia, mam rodzinę do 

wykarmienia..." – 
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 Odpowiedziałbym wtedy takim osobom -"I dlatego, że tak 

jest - skazujesz siebie i swoją rodzinę na biedę, nie ucząc się 

jak zarabiad więcej?" 

Wiele osób sobie po prostu nie poradzi 

Gruby temat i bardzo życiowy... Ile razy już słyszałem non-

stop te same pytania... 

"Łukasz jak sobie poradzid z niewspierającymi rodzicami, 

znajomymi...?" 

Wiecie, że 70 % ludzi (tak wynika z moich obserwacji przez 

ostatnie 5 lat), poddaje się, ponieważ rodzice ich nie 

wspierali, albo ich znajomi się z nich śmiali... 

Czyli  tylko 3 osoby na 10 wytrzyma coś takiego. Myślicie, że 

tylko wy macie tak pod górkę?! Każdy tak miał i będzie miał, 

jeśli zdecyduje się na próbę  osiągnięcia swoich marzeo...  

Pytacie co macie zrobid, jak sobie z tym poradzid, czytacie 

głupoty na temat medytacji, że to pomoże oczyścid umysł z 

negatywnych emocji ( to prawda, że tak jest, ale problem w 

tym, że ty ciągle przebywasz w złej energii po medytacji) 

Wyprowadź się z domu, przestao utrzymywad kontakt z 

nieudacznikami, którzy się z Ciebie śmieją lub próbują Cię 

ściągnąd w dół mówiąc, że się nie nadajesz lub puszczając w 

Twoją stronę teksty mające Cię zniechęcid. 
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Ja to nazywam oszustwem ze strony takich ludzi, oni 

oszukują Cię, że nie możesz mied w życiu tego o czym 

marzysz, a to jest kłamstwo - to same kłamstwa!!! 

Co ja zrobiłem w wieku 18 lat? Wyprowadziłem się z domu, 

bo wiedziałem co może się stad, że będą sygnały 

dezaprobaty. Było ciężko? Jak cholera, przecież w dzisiejszym 

świecie trudności z utrzymaniem mają 30 latkowie. Ja dałem 

radę już w wieku 18 lat � 

Ty też dasz radę!  Po co się zadawad z ludźmi, którzy pieprzą 

ciągle o zmianie pracy, chodzeniu do niej, o tym czy dostaną 

urlop czy nie... Jaką świetną pracę otrzymają po studiach, 

przy czym negują Ciebie, bo nie podążasz ich ścieżkami... Bo 

chcesz zarabiad inaczej?! 

Lepiej zostad samemu! Wtedy przynajmniej nikt Ci nie 

przeszkadza.. Oczywiście po drodze znajdziesz nowych 

inspirujących znajomych. Nigdy nie opuścisz przeciętnego 

życia, jeśli będziesz próbował zachowad chociaż jego resztki... 

Często słyszę: "To co mam się nie odzywad do rodziny, ani 

dawnych przyjaciół?!"  - Możesz się do nich odzywad, 

odwiedzad ich, pid z nimi piwo, ale te czynności zajmują kilka 

godzin w miesiącu. Jeśli będziesz z nimi ciągle przebywał to 

będziesz taki sam jak oni i Cię okłamią, że nie możesz byd 

inny - Twój wybór. 
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Wiele osób sobie po prostu nie poradzi, by zrezygnowad ze 

starego życia na rzecz swoich marzeo... 

Boisz się oszustów w internecie? 

I masz rację, bo jest ich wielu, bardzo często zdarza się że 

ludzie wrzucają mi różnego rodzaju artykuły o tym jak to 

ludzie naciągają, oszukują w internecie i pytają co o tym 

sądzę... 

Oczywiście odpisuję im wtedy że nic nie sądzę, bo to nie 

moja sprawa, ale wiem że tak się dzieje. Ja wiem, że Ci ludzie 

nie chcą słyszed mojej opinii na temat artykułu czy 

przypadku, ale podświadomie pytają czy ja czasami ich nie 

oszukam... 

Ja to rozumiem. Powiem więcej żal mi osób, które zostały 

oszukane, jestem wkurzony na debili, którzy faktycznie 

naciągają , obiecują gruszki na wierzbie i potem porzucają 

osobę, którą namówiły do działania. Zarabianie w internecie 

to olbrzymia odpowiedzialnośd za ludzi... Wielu o tym nie 

wie, albo świadomie  kogoś wykorzystuje - co jest 

skandaliczne i niemoralne. 

Mam zatem radę dla każdego kto chciałby zarabiad w 

internecie, ale wciąż się boi, bądź jest nieufny.  

ZAWSZE SPRAWDZAJ OPINIE O OSOBIE, KTÓRA MA CIĘ 

UCZYD! 
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Oczywiście nie kieruj się zawistnymi komentarzami lub 

wyssanymi z palca opiniami, tworzonymi przez konkurencję, 

albo zazdrosnych kolegów. Gdy  dana osoba ma wyniki, jeśli 

ma wokół siebie społecznośd , która ewidentnie świadczy o 

tym, że ta osoba im pomogła, to jest to właśnie to o czym 

mówię - Wiarygodnośd. 

Kolejna sprawa to przekonaj się na własnej skórze! - 

Wymagaj od swojego mentora, który zapewnił, że Cię nauczy 

zarabiad w internecie! Skoro był tak śmiały do promowania 

swojego wizerunku jako eksperta - to niech teraz da Ci to o 

czym mówił ! Jeśli tego nie robi to znaczy że Cię oszukał. 

To właśnie sprawia, że mam sukces w internecie! Prawdziwie 

pomagam ludziom i nie odbierz tego jako chwalenia się, albo 

przekonywania Cię, żebyś do mnie dołączył... Nie potrzebuje 

tego, to Twoje życie – tylko, kiedy ktoś Cię oszuka to nie 

stękaj, że ludzie zarabiający w internecie to naciągacze i 

oszuści, bo nie wszyscy tacy są... 

To, że nie da się usunąd hejtu nie znaczy, że nie trzeba z nim 

walczyd, kiedy ktoś jest niesłusznie oskarżany. To, że nie uda 

się pozbyd problemu głodu, nie znaczy by nie pomagad 

głodującym. To, że większośd par jest naokoło nas 

nieszczęśliwa nie znaczy, by nie budowad najlepszego 

idealnego związku, jaki możesz sobie wymarzyd. 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 112 
 

Jeśli chcesz prawdziwie zarabiad w internecie i zmienid swoje 

życie to po prostu zastanów się dobrze nad wyborem 

mentora i tyle. 

Będąc ostrożnym, nie zawsze wygrasz 

Czy ja jestem ostrożny? W większości przypadków tak. Myślę 

dużo na temat plusów i minusów różnych rzeczy, którymi się 

zajmuję, ale to co zauważyłem to fakt, że powinniśmy 

zupełnie inaczej postępowad w sytuacjach, w których mamy 

konkurencję... Paradoksalnie okazuje się, że niemal w każdej 

dziedzinie naszego życia mamy konkurencję... Wystarczy 

spojrzed na biznes - wszyscy chcą zarabiad, zobaczmy na 

związek - nie tylko Ty starasz się o względy osoby, która Ci się 

podoba. Jeszcze z innej strony spójrzmy na wojnę o mega 

tanie bilety lotnicze lub wyprzedaże świetnych marek. 

W takich sytuacjach jak dobrze zauważasz granie ostrożnego, 

nie przynosi dobrych rezultatów. W efekcie zamiast zbid 

fortunę, to jesteś przeciętny. zamiast spędzid wspaniałą noc, 

zostaje Ci tylko niespełnione marzenie i frustracja, w 

przypadku tanich biletów przepłacasz 5-krotnie, a raczej nie 

płacisz 5 razy mniej… 

W niektórych przypadkach, według mnie nie powinniśmy 

analizowad. Są osoby, które nigdy nie posłuchają tej rady, 

rozumiem.  
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To co chcę przekazad to to, że w moim życiu zrobiłem wiele 

rzeczy ryzykownych i nieprzemyślanych, jeśli dobrze mnie 

znasz to wiesz o tym wszystkim - jeśli byś posłuchał 

opowieści to  stwierdziłbyś, że jestem szalony i wręcz głupi.  

Ale no właśnie, jest jedno "ale" - I jest to doświadczenie, 

którego większośd nigdy nie zdobędzie, bo tych rzeczy nie 

robiła... 

Więc powinniśmy ryzykowad i nie analizowad - bo nawet jeśli 

coś pójdzie nie tak - w moim przypadku sporo było takich 

rzeczy - będzie to plusik do Twojego doświadczenia -  wiem 

że czytając moje posty, artykuły możesz  śmiało stwierdzid, że 

mam szczęście - jest to prawda - zgadzam się z tym - im 

ciężej pracuję i im więcej ryzykuję mam go więcej. 

Tym się różnimy - zacznij mniej analizowad, a będziesz miał 

więcej szczęścia - Bo kalkulując i zastanawiając się non-stop - 

może spotkad cię tylko realny bądź pechowy scenariusz. 

Świat zna tylko osoba, która go widziała 

Ludzie myślą, że jak pooglądają telewizję to wszystko się im 

w głowie poukłada... Problem w tym, że mimo iż dzisiaj 

mamy dostęp do świata poprzez ekran telewizora, to 

niestety właśnie przez to mamy zniekształcony obraz 

rzeczywistości...  
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Uważamy że świat jest zły, że na ziemi dzieją się same 

tragedie, że od problemów osobistych uratuje nas rząd, a na 

pewno lepiej się nie wychylad, bo przecież i tak  wszędzie 

dobrze, ale w domu najlepiej.... 

Tylko skąd taki ktoś może wiedzied jak jest gdzie indziej, 

skoro ciągle przebywa w jednym miejscu i karmi się papką 

wkładaną mu do głowy przez środki masowego przekazu...? 

Szkoda, że żyjemy w erze zombie randomowych Kowalskich, 

którzy nie rozwijają swojego potencjału, ponieważ wyprano 

im mózg... 

Takie teksty jak ten kieruję do osób świadomie rozwijających 

swoją inteligencję emocjonalną oraz finansową. To do was 

będzie należał świat, jeśli tylko go poznacie i zaczniecie grad 

według jego zasad. Niestety w telewizji wam tego nie 

przekażą... Mówi wam to człowiek, który ryzykuje i dlatego 

zna cząstkę tego niesamowitego tworu. Wiele osób może 

powiedzied, że najlepiej świat poznad podczas podróży... To 

prawda, ale pamiętajcie, że to nie jest tak jak w tym głupim 

powiedzeniu: 

"Podróże kształcą.." - to kłamstwo. Prawda jest taka, że 

"podróże kształcą tylko wykształconych ludzi" - którzy oprócz 

tego, że podróżują, rozwijają swoją inteligencję emocjonalną 

i finansową. 
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Widziałem sporo, czy Europa da się lubid? Pusty niedzielny 

Wiedeo przeraża, a zarazem ekscytuje bez reszty spokojem. 

Błękitna woda Maltaoskich zatok sprawia, że można się w nią 

patrzyd godzinami. Lodowaty Atlantyk u wybrzeża Portugalii 

przeszywa jak igły wbijane do skóry nawet w najgorętsze dni, 

za to Hiszpaoskie słooce potrafi dopiec jak żadne w Europie. 

Angielska uprzejmośd pokazuje jak powinno się postępowad 

nie tylko z obcymi, ale również między sobą. Życzliwośd 

Polaków mieszana z zawiścią i zazdrością, sprawia, że 

rzeczywiście dzieo zależy od ludzi, jakich spotkasz w tym 

kraju... Niemiecka precyzyjnośd  i dokładnośd wykooczonych 

budynków wprawia w zadumę, kamieniste Francuskie plaże 

lazurowego wybrzeża nadają niewymowny zachwyt, kiedy 

widzisz obijające się o nie przeźroczyste fale. Dobra szkocka 

wishkey najlepiej smakuje w Szkocji, a jeśli chcesz wybrad się 

na cały dzieo do Pragi to stolica Czech i ogromny park 

zoologiczny przenosi Cię w każdy zakątek naszej planety. 

Gorący klimat Węgier latem pozwala wybaczyd niezrozumiały 

język, a zielone lasy Słowenii przywrócid do pamięci stare 

legendy o dawnych bogach. Tajemnica Włoskich Pompejów 

przenika do Twoim wnętrz, szczególnie, kiedy patrzysz na 

aktywnego wciąż Wezuwiusza....   

Czy to ta sama Europa, o której mówi się ciągle w telewizji?  

Więc skąd wiesz, gdzie jest najlepiej?  
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Zabrałeś mi marzenia, więc Cię nienawidzę 

W dzisiejszych czasach to złe podejście. Od lat już wiadomo, 

że w świecie, który istnieje trzeba sobie nawzajem pomagad, 

by coś osiągnąd. Dzisiaj konkurencja współpracuje ze sobą, 

dzięki temu każda z firm może się utrzymad... 

Zmieniły się zasady, kiedyś dobrze było rozwalid konkurencję, 

ale w tym świecie, w którym obecnie żyjesz się to nie 

opłaca...  

To samo dzieje się z karierą, ktoś hejtuje, oburza się, wyzywa, 

bo chce zniszczyd to co ktoś robi i ewidentnie mu to 

wychodzi. Problem w tym że osoba, która próbuje zniszczyd 

inną osobę, kieruje energie w złą stronę, przez co będzie 

miała w życiu tylko gorzej. Całą tą złośd powinna odwrócid w 

przeciwnym kierunku. Na siebie. 

Kiedy pokazujesz na kogoś palcem, to zauważ, że 3 palce 

wskazują na Ciebie. Więc wykorzystaj tę energię, by zmienid 

swoje życie na lepsze, a nie czyjeś na gorsze. Bardziej Ci się to 

opłaci. Generalnie rzecz biorąc, skoro komuś wychodzi, to nie 

wkurzaj się na niego, tylko się do niego przyłącz, a może Ty 

też osiągniesz sukces?  

Nie poniżaj tylko podziwiaj - takie myślenie tworzy 

milionerów! 
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Nie wyceniłeś swoich marzeo - więc nigdy się nie 

spełnią 

Większośd ludzi nie ma marzeo, dlatego spotyka ich wiele 

nieszczęśd – wiem, że to mocne słowa, ale zastanów się, 

jakby wyglądała wędrówka przez ruchliwą ulicę osoby, która 

nie wie, w którą stronę chce iśd oraz zmienia ciągle 

kierunek!!! Najczęściej zostanie potrącona przez innych, 

którzy wiedzą gdzie chcą dojśd, czasami wpadnie pod jadący 

powóz co może byd śmiertelnie groźne!!! 

Tak samo jest w życiu - nie masz marzeo - nie masz celu - 

błądzisz non-stop i niestety spotyka Cię coś czego byś nie 

chciał - dla mnie jest to normalne, że tak się dzieje, ludzie 

doszukują się kary od świata, Boga czy innych sił, które są 

nad nimi - ale prawda jest taka, że to nie ich wina! 

Musisz się ogarnąd! Wiedzied czego do cholery chcesz od 

jedynego życia, które Ci się świadomie przydarzyło... Więc od 

czego zacząd? Od wyceny marzeo! Ile kosztuje  mój dom 

marzeo, ile kosztuje podróż moich marzeo. Jak bardzo dużo 

pieniędzy  potrzebuję, by do kooca życia już nie pracowad?!! 

Jak wiele kasy potrzebne mi będzie na wymarzoną stadninę 

konną? Kiedy będziesz to wiedział, możesz rozpocząd się 

proces "Jak zarobid tę kasę..." Później pozostaje już tylko 

ciężka praca, by to osiągnąd! - I paradoksalnie tak przeminie 

całe Twoje życie.. Ale wiesz co ? Będzie ono dużo bardziej 

szczęśliwe i będzie co opowiadad na starośd... 
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Uzależniamy się cały czas 

W życiu mamy do czynienia z dwoma rodzajami uzależnieo. 

Są to uzależnienia świadome i nieświadome. Te pierwsze są 

bardzo niebezpieczne, natomiast te drugie powinny byd 

naszą codziennością. 

Temat jest kontrowersyjny i możesz twierdzid, że nie jesteś 

uzależniony, od nikogo, ani niczego. Prawda jest jednak 

zupełnie inna. Uzależniamy się cały czas. 

Uzależniasz się od krzesła na, którym siedzisz, przy biurku, 

drogi jaką jeździsz do pracy, miejsca, w którym mieszkasz, 

swojego pokoju, czy też ludzi, którzy są w Twoim życiu. 

Niebezpiecznym jest jednak uzależniad się od tych wszystkich 

rzeczy nieświadomie. Jest to straszne, kiedy jesteś z kimś w 

związku , bo akurat nikt lepszy się nie trafił, bądź z obawy 

przed tym, że sobie nikogo nie znajdziesz wiążesz się z osobą 

poniżej Twoich standardów. Później okazuje się, że on jest 

idiotą, a ona pustą laską, męczysz się... 

Przyzwyczajasz się do nisko płatnej pracy, beznadziejnego 

szefa i ludzi naokoło, bo boisz się, że nie dostaniesz lepszej 

pracy. Jesteś w wiosce zabitej dechami, bez perspektyw, bo 

boisz się zaryzykowad i ruszyd w świat. 

To jest właśnie nieświadome i niebezpieczne uzależnienie. 

Jakie zatem, jest to dobre i świadome? 
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Wiążesz się z osobą, która najbardziej Ci odpowiada, gdzie z 

kilku opcji wybierasz tę najlepszą. Nie zadowalasz się byle 

jaką pracą, byle jakim mieszkaniem ze szczurami, czy też 

nudnymi i wkurzającymi Cię znajomymi. 

Twórz świadomie swoje uzależnienia i dobieraj ostrożnie to 

od czego się uzależnisz. Jedno jest pewne, uzależnisz się, 

pytanie tylko czy od rzeczy i ludzi, których prawdziwie 

pragnąłeś czy też od syfu, którego pełno jest naokoło i 

zniszczy Ci życie. 

Pozory mylą 

Widzisz przypakowanego kolesia, przyciemnione okulary, w 

wypasionym aucie! - Snujesz wizje, że pewnie ma jakąś 

świetną firmę i kto wie ile ma hajsu. Gdybyś dowiedział się, 

że tata kupił mu samochód, a przypakowany jest dlatego, że 

nie ma co robid ze swoim czasem i siedzi ciągle na siłce, 

poczułbyś się zdecydowanie dziwnie prawda? 

Widzisz świetną laskę, ciuchy, makijaże, odstawiona, 

wyperfumowana najlepszymi perfumami, myślisz ma pewnie 

nadzianego męża, albo jest wysoko postawioną w korpo. 

Gdybyś się dowiedziała, że po prostu mieszka z mamą i 

wszystkie pieniądze, jakie dostaje od rodziców wydaje na 

ciuchy i perfumy inaczej spojrzałbyś na nią? 
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Widzisz nerda, który ewidentnie jest odcięty od świata, 

chyba spędza za dużo czasu przed komputerem myślisz 

sobie. Jedzie autobusem, w dresach i słuchawkach na uszach. 

Gdybyś się dowiedział, że na jego koncie jest 5000 bitcoinów 

i jest kryptowalutowym milionerem, spojrzałbyś na niego 

inaczej? 

Widzisz kolesia, który jeździ codziennie rano po bułki do 

piekarni skuterem - nie wyróżnia się niczym poza białymi 

butami, które świecą blaskiem od kilometra, kiedy się zbliża. 

Lubi po prostu mied czyste buty, myślisz sobie fajny chłopak 

pewnie zawozi mamusi bułeczki codziennie. Gdybym Ci 

powiedział że ten 25 letni chłopak ma 10 mieszkao na 

wynajem i jest wolny finansowo, inaczej byś na niego 

spojrzał? 

Mijasz milionerów na chodniku i nie masz nawet o tym 

pojęcia. Bo został Ci wyprany mózg przez marketingowców, 

którzy zaszczepili Ci w głowie, że miliony są związane z 

dzikimi samochodami osiągającymi 300 km/h. Ubraniami 

niczym nie różniącymi się od zwykłych jedynie metką, a 

kosztujących 1000 razy więcej! Perfumami, które tylko dzięki 

nazwisku słynnej gwiazdy kosztują 500 razy więcej, niż ten 

sam zapach w niedrogich MLM'ach! 

Uważasz że milionerzy i ludzie bogaci są z innego 

niedostępnego dla Ciebie świata, ale prawda jest inna.  
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Są obok Ciebie, i generalnie milionerzy to ludzie, którzy 

potrafią oszczędzad i zarządzad swoimi pieniędzmi. Nie 

wydają na samochód, jeśli go nie potrzebują wystarczy im 

autobus lub skuter. Nie kupują przesadzonych cenami ubrao, 

bo wiedzą, że to manipulacja, ze strony marketingowców. 

Nie kupują willi za kilka milionów, a przytulny domek! 

Bo większośd milionerów to ludzie, którzy po prostu są 

inteligentni, dzięki wcześniej zdobytej inteligencji finansowej. 

Wystarczy że nauczysz się co to aktywa i jak unikad pasywów, 

a zbliżysz się do tego świata. 
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Część 3 

Inteligencja Finansowa 
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Rozdział 5 - Jak w projekcie MoneyGenius – 

zarabiamy pieniądze i dlaczego to jest 

genialne pod względem inteligencji 

finansowej? 
 

W projekcie MoneyGenius jak i innych projektach, które 

realizuję w internecie uczę ludzi najważniejszych 

umiejętności biznesowych, które procentują im przez całe 

życie 

• nastawienie na sukces, 

• dbałośd o strój prowadzący do sukcesu, 

• pokonanie własnych obaw, wątpliwości i braku pewności 

siebie, 

• pokonanie strachu przed odmową, 

• umiejętności komunikacyjne, 

• umiejętnośd pracy z ludźmi, 

• umiejętnośd zarządzania czasem, 

• odpowiedzialnośd, 

• wyznaczanie sobie realnych celów, 
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• umiejętnośd zarządzania pieniędzmi, 

• umiejętnośd inwestowania. 

Projekt MoneyGenius to szkoła biznesu dla ludzi, którzy chcą 

się nauczyd praktycznych umiejętności potrzebnych 

przedsiębiorcy, a nie umiejętności potrzebnych 

pracownikowi! 

Projekt MoneyGenius nie tylko zapewnia wiedzę, ale daje Ci 

też dostęp do zupełnie nowego świata znajomych – ludzi, 

którzy idą w biznesie w tym samym kierunku co Ty i kierują 

się takimi samymi wartościami. Siła nigdy nie tkwi w 

produkcie, usłudze; siła tkwi w sieci. Jeśli chcesz byd bogaty, 

powinieneś wykorzystad do tego najlepszą z możliwych 

strategii: w projekcie MoneyGenius uczysz się tworzyd sieci 

oraz społeczności co sprawia, że nie tylko zarabiasz bardzo 

dużo, ale przede wszystkim uczysz się tworzyd 

przedsiębiorstwo. 

 

Niektóre z najbardziej znanych marek działających w tym 

systemie to Subway i oczywiście najbardziej znany z nich 

wszystkich – McDonald’s. W Polsce możemy wziąd na 

przykład sied sklepów „Żabka”. 

Ten rewolucyjnie nowy model biznesu nazywamy franczyzą.  
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Franczyza to rodzaj sieci biznesowej, w której wielu 

właścicieli firm pracuje według jednego wzoru. My robimy to 

samo w projekcie MoneyGenius, działamy według systemu, z 

tym, że każdy jest najpierw sam, a później buduje ogromny 

zespół ludzi pracujących w dokładnie ten sam sposób! Praca 

w internecie polega na budowaniu sieci! Sieci kontaktów, 

produktów, firm z którymi współpracujesz! – To wszystko 

tworzy synergię i daje Ci olbrzymie pole do popisu i 

zarobienia ogromnej ilości pieniędzy na prowizjach, 

ponieważ produkty są innych firm – największych marek na 

rynku! 

Ludzie nie doceniają wartości budowania sieci, ponieważ jest 

ona niewidoczna: to wartośd wirtualna, a nie materialna. Nie 

możesz jej ujrzed na własne oczy, ponieważ jest tak niewiele 

do zobaczenia. Jedyny przykład to, kiedy ludzie zbiorą się w 

jednym miejscu, ale takie spotkania, które określam 

Business&Pleasure Camps są rzadko i nie oddają potęgi tego 

działania. 

Oto prawdziwy model biznesu rodem z epoki informacyjnej, 

aby docenid jego wartośd, nie wystarczy otworzyd oczu, 

trzeba otworzyd umysł i zobaczyd liczby, dlatego tak często 

pokazujemy wyniki, ile zarabiamy, dzięki temu robimy też 

bardzo dobry marketing MoneyGenius. 

Nie potrzeba Ci najlepiej wyszkolonych sprzedawców do 

tego, by powielali Twój sukces.  
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Potrzeba Ci ludzi, którzy są gotowi nauczyd duplikacji – to 

kolejna bardzo ważna zasada w projekcie MoneyGenius! 

Duplikacja podstawowych umiejętności biznesowych i 

komunikacyjnych oraz rozwijanie się tak, byś mógł stad się 

samodzielnym przedsiębiorcą zdolnym do budowania 

własnego zespołu. 

Bardzo niewielu ludzi ma naturalny talent do sprzedaży. A 

jednak praktycznie każdy może zdobyd umiejętności w 

zakresie nawiązywania kontaktów, opieki mentorskiej i 

budowania zespołów. Co oznacza, że ten biznes jest otwarty 

dla milionów ludzi, którym możesz pomóc, a dzięki temu 

bardzo dobrze zarobid. Czyli, że jest możliwy do skopiowania 

i w pełni skalowalny. Jeśli uda Ci się go rozwinąd tak, by było 

w nim 5 osób, a potem 50, będzie to oznaczało, że 

opanowałeś podstawowe umiejętności potrzebne do tego, 

by jego wielkośd wzrosła do 500 osób albo i więcej. 

Przywództwo jest siłą, która pozwala wszystko zebrad w 

jedną całośd. Przywództwo pozwala budowad wielkie 

biznesy. Z czasem w projekcie MoneyGenius zaczynasz byd 

przywódcą wielu ludzi. Masz na sobie odpowiedzialnośd, ale i 

zaufanie, otrzymujesz odpowiednie wynagrodzenie w postaci 

dochodu z sieci partnerów z różnych biznesów. Tak 

naprawdę, jeśli jesteś świetnym przywódcą to nie musisz już 

sam pracowad tylko prowadzid innych! Ja mając tysiące 

partnerów mam olbrzymią dźwignię finansową, która 

pozwala zarabiad pieniądze nawet wtedy, kiedy śpię! 
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Pieniądze nie płyną do firm, które oferują najlepsze produkty 

lub usługi. Pieniądze płyną do tych firm, które prowadzą 

najlepsi liderzy. Więc sama definicja zdania, przeczytanego 

przed chwilą pokazuje Ci, że inteligencja finansowa jest dużo 

bardziej ważniejsza, niż sam biznes! Działając na maxa nie 

możesz już nigdy więcej wrócid na poziomy biedy, o których 

czytałeś wcześniej. 

MoneyGenius kształtuje liderów, którzy oddziałują na innych 

jako wspaniali nauczyciele i uczą ich, jak spełnid marzenia 

swojego życia poprzez szkolenie kolejnych osób podążania za 

własnymi marzeniami. To jest główne założenie projektu, bo 

same pieniądze motywują tylko na początku, ale to co 

później pomaga wytrwad w biznesie i inwestowaniu to 

marzenia i plan na życie. 

Bogactwo to nie to samo co pieniądze. Bogactwa nie mierzy 

się wielkością przychodów. Bogactwo mierzy się czasem. Jeśli 

wszystko, co mam, to 2000 złotych na rachunku bieżącym i 

oszczędnościowym, a moje koszty życia wynoszą 100 złotych  

dziennie, to moje bogactwo równa się 20 dniom… Słabo co ?  

Bogactwo to zdolnośd przetrwania konkretnej liczby dni bez 

pracy. Zadaj sobie pytanie: „Jeśli dziś przestanę pracowad, ile 

dni uda mi się przetrwad?”. Twoja odpowiedź da Ci pojęcie o 

tym, jaki jesteś obecnie bogaty.  
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Spróbujmy jeszcze bardziej to wyjaśnid. Bogactwo mierzy się 

intensywnością Twoich doświadczeo życiowych dzisiaj i liczbą 

dni, jakie jesteś w stanie przeżyd na tym samym poziomie. 

Bogaci ciągle się bogacą między innymi dlatego, że pracują 

dla innego rodzaju pieniędzy. Nie działają po to, żeby 

generowad przychody– pracują, żeby budowad bogactwo. 

Istnieje ogromna różnica między tymi podejściami. 

Biznes w internecie ma pewną potężną wartośd – z której nie 

zdaje sobie zresztą sprawy większośd ludzi patrzących na ten 

interes z boku – a mianowicie jest motorem tworzenia 

osobistego bogactwa. Wielu ludzi nie potrafi osiągnąd 

bogactwa w żadnym biznesie tylko dlatego, że zdobytych 

pieniędzy nie inwestują ponownie w ten biznes! W projekcie 

MoneyGenius firmy, z którymi współpracujemy czasami się 

zmieniają, produkty również, jednak to co robimy to 

zwiększamy przepływ pieniężny, ponieważ inwestujemy w 

kolejne biznesy. Mając ich kilka, dochody z wielu źródeł dają 

wymierne korzyści w postaci bardzo dobrych zarobków. 

Musisz mied marzenia – by wytrwad w drodze i wytrzymad 

sukces w internecie! 

Ludzie, którzy mają małe marzenia -  do kooca swoich dni 

żyją na niską skalę… 

Każdy ma marzenia, ale nie każdy marzy w ten sam sposób! 

Musisz mied ogromne cele i do nich dążyd bez tego poddasz 
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się, albo Ci się znudzi i zadowolisz się zarobkami na poziomie 

3000 złotych miesięcznie… W zarabianiu przez internet 

wyjątkowe jest to, że nie ogranicza ono Twoich marzeo do 

tego, co będzie za 20 lat, co będziesz robił, ani gdzie 

specjalnie będziesz fizycznie.. Kiedy zaczynasz budowanie 

biznesu w internecie, zaczynasz żyd własnym życiem już od 

pierwszego dnia, chod na początku to tylko niewielkie 

zmiany. 

Nie spiesz się i wybieraj powoli, ponieważ w internecie jest 

mało projektów, które oferują bardzo dobre programy 

edukacyjno--szkoleniowe – co więcej, większośd mentorów 

jest po prostu słaba… 

To co musisz zrobid, zanim zaczniesz z kimś współpracowad w 

internecie to sprawdzenie bardzo ważnych kwestii: 

• Kto kieruje projektem? 

• Czy projekt proponuje sprawdzony plan działania? 

•Czy w programie edukacyjno-szkoleniowym projektu 

znajdują się zarówno umiejętności biznesowe, jak i rozwój 

osobisty? 

• Czy projekt ma dobre opinie i społecznośd? 

Jeśli na wszystko znalazłeś pozytywne odpowiedzi to projekt 

jest sprawdzony i trzeba tylko działad. Jestem Twórcą kilku 

projektów biznesowych, możesz znaleźd je pod nazwami: 
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SuccessLife, MoneyGenius, SuccessFul Way, a już niebawem 

Life&Career System. 

Jestem profesjonalistą w tym działaniu, więc spokojnie 

możesz mi zaufad! 

Na co musisz się przygotowad, by zacząd zarabiad w 

internecie? 

To niej jest takie proste! 

Budowanie biznesu w internecie wcale nie jest prostą 

sprawą. 

Musisz sam siebie zapytad: „Czy mam to, czego mi potrzeba? 

Czy chcę wyjśd z mojej strefy komfortu? Czy chcę dad się 

prowadzid i nauczyd, jak prowadzid innych? Czy jestem 

gotowy uaktywnid w sobie cechy bogatej osoby?”. Jeśli 

Twoja odpowiedź brzmi „tak”, zacznij się rozglądad za 

ciekawym projektem w internecie – najlepszy wyborem jest 

MoneyGenius, który proponuje bardzo dobry program 

szkoleniowy! 

To zajmuje dużo czasu! 

Według mnie stawanie się przedsiębiorcą internetowym to 

długotrwały proces, który dla mnie wciąż się nie zakooczył. 

Kocham biznes i uwielbiam rozwiązywad problemy 

biznesowe. Dzięki temu mam życie, o jakim marzyłem. 

Trzeba się zmierzyd z hejtem, nienawiścią ludzi… 
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Dlatego, chod ten proces bywał dla mnie bolesny, jestem 

przekonany, że było warto 

Zyski przychodzą po czasie! 

Jeśli sądzisz, że zaraz po rozpoczęciu działalności w internecie 

natychmiast zaczniesz zarabiad, to znaczy, że wciąż myślisz 

jak ktoś żyjący jak pracownik lub samozatrudniony - czytaj 

biedak. Bo tak naprawdę najczęściej tacy ludzie wpadają w 

pułapki piramid finansowych i oszustów obiecujących szybkie 

wzbogacenie się. Na sukces w internecie potrzeba czasu! 

Jeśli chcesz na serio rozpocząd swoją podróż, zachęcam Cię, 

żebyś poświęcił przynajmniej 5 lat na nauczenie się różnych 

rzeczy, rozwój, zmianę podstawowych wartości i znalezienie 

nowych znajomych. To wszystko dzieje się bardzo szybko w 

projekcie MoneyGenius! 

To zupełnie inna praca! – Lecz wciąż praca! 

Wszystko się zmienia, gdy wchodzisz w świat zarabiania 

online. 

Doświadczenie w pracy, którą dotychczas wykonywałeś jako 

pracownik albo samozatrudniony, często nie przydaje się 

zupełnie w zarabianiu przez internet. Sztywne godziny pracy, 

stałe zarobki oparte na godzinach spędzonych w pracy, 

struktura i hierarchia zarządzania, wąskie specjalizacje 

stanowisk pracy, z góry zdefiniowany rodzaj klienta, 

określony obszar działania i zakład pracy – tych wszystkich 
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cech konwencjonalnych miejsc pracy nie znajdziesz w 

biznesie sieciowym. 

Jeśli pracowałeś dotąd w tradycyjnej sprzedaży, powinieneś 

zapomnied o wielu dotychczas przydatnych umiejętnościach. 

W zarabianiu online liczy się tylko takie działanie, które 

można powielid. Jeśli masz doświadczenie w zarządzaniu 

pracownikami, także będziesz się musiał czegoś oduczyd – w 

zarabianiu online nie zatrudnia się i nie zwalnia, nie mówi się 

ludziom, co mają robid. To zupełnie nowa dynamika, to 

biznes XXI wieku i aby w nim osiągnąd sukces, musisz 

zrezygnowad z niektórych starych przyzwyczajeo. Daj sobie 

czas zarówno na oduczenie się starych nawyków, jak i na 

uczenie się nowych! 

Za wszystko odpowiada Inteligencja Finansowa! 

Bogatym stajesz się nie dzięki nieruchomościom, zarabianiu 

online, akcjom, ciężkiej pracy czy pieniądzom; liczy się to, co 

wiesz o nieruchomościach, zarabianiu online, akcjach, 

ciężkiej pracy i pieniądzach.  

Wreszcie to inteligencja finansowa sprawia, że jesteś bogaty. 

Inteligencja finansowa ma niewiele do czynienia z 

inteligencją szkolną, a może nawet nie ma z nią nic 

wspólnego. Możesz byd geniuszem w szkole, ale w finansach 

kompletnym idiotą. W internecie musisz byd bardzo 
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inteligentny pod względem finansowym, jeśli chcesz osiągnąd 

spektakularny sukces. 

Twoim celem w biznesie internetowym jest nie tylko to, 

żebyś zarobił, ale abyś zyskał umiejętności i inteligencję 

finansową, które pozwolą Ci wykorzystad dodatkowe 

pieniądze na zbudowanie prawdziwego bogactwa. Ale nawet 

to nie jest jeszcze ostatecznym celem. Ostatecznym celem 

budowania bogactwa jest to, żebyś miał wspaniałe życie, 

żebyś żył tak jak chcesz, z kim chcesz i gdzie chcesz, robiąc to 

na co masz ochotę.. 

 

Rozdział 6 - Zarabianie w Internecie jest 

Ryzykowne!!! 
 

Nauka tworzenia biznesu – również w internecie przypomina 

uczenie się w jakiejkolwiek dziedzinie. Uważam, że trzymanie 

się bezpieczeostwa pracy na etacie przez całe życie jest dużo 

bardziej niepewne, niż podjęcie ryzyka związanego z nauką 

tworzenia biznesu.  

To pierwsze ryzyko trwa całe życie, a drugie jest 

krótkotrwałe. Obecnie większośd z nas wie, że 

bezpieczeostwo pracy na etacie należy do przeszłości, mimo 

wszystko boimy się do tego przyznad, jest to związane z 
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zabetonowanymi przekonaniami, o których pisałem już 

wcześniej…. 

W mojej rodzinie bogatych uważano za nieczułych i 

chciwych, zainteresowanych tylko pieniędzmi, obojętnych na 

innych ludzi. W każdej rodzinie się tak uważa, jeśli jest to 

rodzina, w której brakuje pieniędzy. Na takim poziomie 

finansowym zawsze takie przekonania mają miejsce, gdyby 

było inaczej, to rodzice mieliby więcej pieniędzy. To 

dokładnie odwrotne sposoby myślenia.  To coś więcej niż 

tylko różnica. Dlatego właśnie ludziom trudno jest się 

wzbogacid. Wymaga to czegoś więcej niż tylko innego 

myślenia. Jeśli chcesz byd bogaty, może będziesz musiał 

nauczyd się myśled dokładnie odwrotnie, niż dotąd myślałeś. 

Jeśli chcesz zarabiad w internecie, musisz zakwestionowad 

wszystko co wiesz na temat kasy, pracy, biznesu…  

Wracając na moment jeszcze do pracy na etacie to, jeśli 

pracujesz, by mied poczucie bezpieczeostwa kojarzonego z 

pracą na jakimś stanowisku, przez większą częśd życia 

będziesz pracował bardzo ciężko. Jeżeli pracujesz w celu 

stworzenia biznesu, możesz pracowad ciężej na początku, w 

koocu jednak będziesz pracował coraz mniej, 

prawdopodobnie zarabiając sto lub tysiąc razy więcej. Które 

działanie jest więc mądrzejsze?  
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Pójdźmy dalej istnieje coś takiego jak inwestowanie... 

zapewne  rodzice zawsze Ci mówili, że inwestowanie jest 

ryzykowne. Sądzą, że mądrzej jest oszczędzad.  Oszczędzanie 

i inwestowanie wymaga dokładnie tych samych czynności. 

Robisz tak samo, mimo iż myślisz dokładnie odwrotnie. 

Wcześniej w innej części tej książki poleciłem wszystkim, 

którzy borykają się z problemem braku pieniędzy, aby 

zmniejszyli koszty życia, tak trzeba zrobid w pierwszej fazie 

problemów finansowych, czyli na przykład:  co sobotę, gdy 

supermarkety ogłaszają cotygodniowe promocje artykułów 

spożywczych robid zakupy, czytad ulotki i kreślid tygodniowy 

plan wydatków na jedzenie. Szukad wyprzedaży i bonów w 

internecie. Zajmuje  to mnóstwo czasu, ale nie ma innego 

wyjścia, musisz poświęcid czas, żeby oszczędzid pieniądze.  

Problem z oszczędzaniem polega na tym, że tracąc czas na 

oszczędzanie, nie masz czasu na zarabianie większej ilości 

pieniędzy, zatem w pierwszej fazie tak trzeba, poświęcid czas, 

aby oszczędzad, jednak na dłuższą metę to sprawi że zawsze 

będziesz biedny, a biorąc pod uwagę inflację coraz 

biedniejszy…  

 

Zamiast zastanowid się jak zarabiad więcej pieniędzy, 

będziesz jeździł po różnych supermarketach i kupował 

produkty z ulotek promocyjnych, albo przeglądał newslettery 

w internecie, gdzie dają niższą cenę za buty…  
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Kiedyś mój znajomy powiedział: „po co zarabiad skoro można 

oszczędzad” – to dobra rada dla pierwszej fazy biedy, jednak 

na dłuższą metę nie zdaje to egzaminu w ogóle… Dlaczego? 

Bo staje się to uciążliwe i upośledza finansowo… Gdy 

zamierzasz kupid samochód, nowy lub używany. Chcąc 

zaoszczędzid, poświęcasz sporo czasu na zakupy. Czasami 

kilka miesięcy! Kiedy znajdujesz jakiś produkt na wyprzedaży 

żywności, kupujesz go więcej, a następnie przechowujesz w 

dużej zamrażarce…  A w innym sklepie kupisz warzywa i 

także je zamrozisz. W pierwszej fazie jest to ok, ale na 

dłuższą metę to katastrofa pod względem finansowym. To po 

prostu odmienna rzeczywistośd. Kiedyś też tak robiłem, bo 

wiedziałem że tak trzeba, ale pewnego dnia się wkurzyłem, 

bo zauważyłem, że zachowuję się jak biedak… A nie chciałem 

byd biedakiem przez całe życie. Próbuję Ci uświadomid, że 

postępuję dokładnie tak samo, jak kiedyś, jednak myślę 

inaczej.  

Szukam okazji i poświęcam dużo czasu na takie działanie, ale 

kupuję inwestycje, aby wypełnid nimi mój portfel inwesty-

cyjny, nie zamrażarkę…   

Kiedy piszę tę książkę mogę zarabiad na kopaniu kryptowalut, 

reklamach w sieci, rynek w internecie zmienia się bardzo 

dynamicznie, to na czym można zarabiad online również, 

jednak wyszukuję okazje do wzrostu kapitału i tam właśnie 

go lokuję, by pieniądze zarabiały bez mojego udziału. W tym 

przypadku, finanse pracują same na siebie, a mnie stad na to 
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by ktoś inny robił za mnie zakupy i przywoził mi je do domu. 

Oszczędzam wtedy czas – i zarabiam jeszcze więcej, bo zanim 

ktoś mi te zakupy przywiezie, to ja zarobię dwa razy tyle co 

na nie wydałem i nie muszę męczyd się z wypełnianiem mojej 

zamrażarki…  

Pytanie brzmi co wolisz wypełniad? Zamrażarkę czy portfel 

inwestycyjny… Oczywiście temat inwestowania to już 

ekspresowa droga, najpierw musisz nauczyd się zarabiad 

więcej pieniędzy i tego Cię uczę w moich projektach od zera 

krok po kroku… Jednak to co jest najważniejsze to fakt, że 

ludzie, ponieważ uważają inwestowanie za ryzykowne, ciężko 

pracują nad tym, jak zaoszczędzid pieniądze - w 

rzeczywistości jednak robią to samo co ja w internecie.  

Gdyby w swojej rzeczywistości zmienili nastawienie do 

inwestowania i postępowaliby tak samo, jak przy 

oszczędzaniu podczas zakupów na wyprzedaży, stawaliby się 

coraz majętniejsi, ale ponieważ sądzą, że inwestowanie jest 

ryzykowne, wyszukują przykłady osób, które w ten sposób 

straciły pieniądze lub były bliskie ich "utraty i nie wierzą w 

zarabianie online.  

Ich obraz życia przesłania im inne rodzaje rzeczywistości, 

sposoby na zarabianie w sposób alternatywny pieniędzy. 

Widzą to, co uważają za prawdziwe, mimo iż nie jest to pełna 

prawda. Człowiek, który uważa, że bezpieczna praca na 

etacie to wyraz życiowej mądrości, znajdzie przykłady na 
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poparcie tej opinii oraz przykłady dowodzące, że rozwijanie 

biznesu jest ryzykowne. Ludzie szukają potwierdzenia 

rzeczywistości, w którą chcą wierzyd – zatem nie piszę tej 

książki dla wszystkich, tylko dla tych, którzy chcą uwierzyd, że 

można inaczej, reszta niech wierzy w co chce… 

Rozdział 7 - W internecie możesz osiągnąć 

sukces finansowy dużo szybciej! 
 

Koncepcja pracy przez całe życie, oszczędzania i odkładania 

pieniędzy na konto emerytalne - to plan bardzo powolny. 

Jest odpowiedni i sensowny dla 90% ludzi, ale nie dla tych, 

którzy chcą spełniad marzenia i bawid się życiem, które 

otrzymali. Jeśli chcesz należed do tych ostatnich, musisz mied 

plan szybszy od planów większości ludzi. Jak wszędzie, jeśli 

chcesz mied to co ma mniejszośd, nie możesz robid tego co 

robi większośd… 

Żyjemy dzisiaj w epoce informacji, epoce, która jest 

niesamowita, ponieważ jak nigdy wcześniej możesz bardzo 

szybko osiągnąd sukces finansowy.  

Każdego dnia 3 tryliony dolarów wędrują z konta na konto, 

pytanie, ile Ty z tego przedziału zatrzymujesz dla siebie? 

Wszystko zależy od informacji jakie posiadasz. Kiedyś za 

informacje ludzi palono na stosie, zabijano – jeśli wiedzieli 

coś czego nie powinni. Strategie na sukces były 



Money Genius – Łukasz Kafel Strona 139 
 

przekazywane tylko nielicznym dzieciakom wpływowych 

ludzi. Cóż dzisiaj informacje są wszędzie, za sprawą 

technologii i intenetu. Problem w tym, że tych informacji jest 

za dużo i sam nie wiesz co jest przydatne, a co nie, co jest 

kłamstwem, a co prawdą. Liczy się szybkośd i trafnośd! 

Szybkośd, z jaką potrafisz zmieniad i poszerzad swój kontekst 

w celu przystosowania się do zmian zachodzących w świecie 

interesów, jest kluczowa dla każdego, kto pragnie odnieśd 

sukces finansowy i wieśd dostatnie życie. To jest ten 

moment, kiedy zauważasz ciekawy projekt i wchodzisz w 

niego szybciej, niż inni.  Przepaśd między tymi, którzy mają, a 

tymi, którzy nie mają, determinuje to, jakie informacje 

posiadają i jak z nich korzystają, bo sama informacja jest nic 

nie warta, dopiero to co z nią zrobisz zaowocuje 

odpowiednim wynikiem.  

Mówiąc dobitnie - jeśli masz powolny plan, czyli kontekst, 

rodem z epoki industrialnej, pod względem finansowym 

zostajesz w tyle - nie wobec swoich rówieśników, ale ludzi 

młodszych, szybciej myślących i prędzej realizujących swoje 

pomysły.  

W większości przypadków, to ludzie młodzi ze mną 

współpracują, są bardziej otwarci na zarabianie w internecie i 

nie chcą żyd jak ich rodzice, którzy nierzadko zapieprzają, a 

nic z tego nie mają.  Cieszę się z tego ponieważ, to sprawia że 

będą mieli świetlaną przyszłośd i życie zdecydowanie lepsze, 

niż ich rodzice. 
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Dzięki takim przyspieszonym zmianom kontekstu  - czyli 

poszukiwaniem informacji i ryzykanctwu mamy właśnie 25-

letnich miliarderów oraz pięddziesięcio latków, którzy mają 

nadzieję znaleźd pracę za 14 złotych na godzinę na parkingu…  

Smutne jest to, że wielu takich pięddziesięciolatków radzi 

dzieciom, by poszły w ich ślady i by jechały tym samym 

wolnym pociągiem, którym podróżowali ich rodzice. Do 

dzisiaj moja kochana babcia, kiedy przyjeżdżam w 

odwiedziny pyta, czy aby nie znalazłem sobie jakiejś 

„normalniej pracy”… Nie docierają do niej argumenty, które 

przekazuję Ci w tej książce, mało tego nie działają nawet 

wyniki które jej pokazuję – pytam wtedy: „Powiedz mi, gdzie 

znajdę pracę, w której będę zarabiał 50 000 złotych 

miesięcznie, to może się skuszę…?”  - Oczywiście nigdy nie 

poszedłbym do pracy, nawet za takie pieniądze, to nie jest 

inteligentne pod względem finansowym, o czym już wiesz, bo 

czytałeś poprzednie podrozdziały. 

Zarabianie w internecie jest planem – który, jeśli naprawdę 

poświęcisz czas i serce, na pewno wypali!  

Stwierdzam także, iż ludzie najczęściej spodziewają się, że 

będą biedni, dlatego tak wielu powtarza: „Kiedy przejdę na 

emeryturę, zacznę wtedy jeździd po świecie". Oczekują, że 

będą całe życie ciężko pracowad jedynie po to, by kiedyś 

zadowolid się wyjazdem do sanatorium. Jeśli chcesz byd 

bogaty i zacząd budowad swoją finansową niezależnośd, 

musisz mied bardzo dobry plan, który pozwoli Ci coraz 
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szybciej bogacid się i to przy coraz mniejszym nakładzie 

pracy. Internet Ci to gwarantuje, pod warunkiem, że masz 

opracowany system. Plan MoneyGenius jest najlepszym 

planem jaki opracowałem! 

Pamiętaj, że Pieniądze są wyobrażeniem, pomysłem, wizją, 

planem! – niczym innym. Ludzie biedni myślą o pieniądzach 

w taki sposób, że ktoś mi da pieniądze, bo ma ich dużo. Idą 

do pracy, ale nie mją pojęcia skąd się te pieniądze biorą, 

dlatego nie mogą zarabiad ich więcej, nie mają o nich 

zielonego pojęcia! Wyobrażenia i pomysły są wolne i szybkie 

- podobnie jak pociągi osobowe i pospieszne. W kwestii 

pieniędzy większośd ludzi jedzie osobowym i patrzy przez 

okno, jak wyprzedza ich pospieszny. Jeśli chcesz się szybko 

wzbogacid, twój plan musi zawierad szybkie wyobrażenia i 

pomysły. 

Zamierzając zbudowad dom, większośd ludzi najpierw 

wynajęłaby architekta, który - we współpracy z nimi - 

opracuje komplet planów.  

Kiedy jednak te same osoby zaczynają budowad swoją 

fortunę lub planowad swoją przyszłośd, na ogół nie wiedzą, 

jak zacząd - i w rezultacie nigdy nie sporządzają finansowego 

planu swojego życia. Brakuje im strategii. Przeważnie 

postępują zgodnie z finansowym planem swoich rodziców, 

często opartym na ciężkiej pracy i oszczędzaniu. Realizując 

ten plan, miliony ludzi jeździ pociągiem do pracy i z 
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powrotem, patrząc na limuzyny, korporacyjne odrzutowce 

oraz luksusowe domy. Są wkurzeni, że świat jest 

niesprawiedliwy i że oni ciężko pracują, a nic nie mają. Wiele 

razy powtarzałem już na łamach tej książki, że gdyby ciężka 

praca czyniła bogatym, to większośd niewolników byłaby 

najbogatszą klasą na świecie.  

Jeżeli nie chcesz przez całe życie patrzed przez okno pociągu, 

lub samochodu i w godzinach szczytu tkwid w ulicznym 

korku, stwórz szybszy plan finansowy.  

Często słyszę pytanie: „Jak mam zacząd pracę w internecie?" 

lub „Powiedz mi co robisz, też tak chcę?". Odpowiadam 

kolejnym pytaniem: A ile masz czasu, żeby się uczyd?". 

Wtedy wielu ludzi odpowiada, „może wygospodaruję 

godzinkę czy dwie…”  I to jest problem, bo przeznaczasz na 

beznadziejne życie 22 godziny swojego dnia, a tylko 2 

godziny chcesz się uczyd.  

Będzie bardzo ciężko, abyś cokolwiek osiągnął, tym bardziej, 

że w internecie musisz nauczyd się wszystkiego od podstaw, 

a to zajmuje czas, następnie jeśli nie potraktujesz pracy w 

internecie poważnie to nie zarobisz praktycznie nic… 

Mogę zadad Ci jeszcze jedno pytanie: W jakim wieku 

przestaniesz pracowad? 

Przyjmując 65 lat za planowany wiek emerytalny większości 

osób można zapytad: „Co będziesz robił w tym wieku, na ile 
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sobie pozwolisz?". Czy nie lepiej byłoby przestad pracowad w 

wieku 30 lub 40 lat? Ja zaplanowałem sobie emeryturę do 

30-stki…  Pomyśl nad tym, w którym pociągu jesteś i do 

którego pociągu chcesz wsiąśd? 

Sugeruję Ci na najbliższej stacji opuścid zwykłe linie i wsiąśd 

do pociągu pospiesznego, jeżeli zaczynasz w życiu prawie od 

zera - tak jak było w moim przypadku - i chcesz osiągnąd  

sukces w biznesie internetowym, najprawdopodobniej 

będziesz musiał porzucid ideę bezpiecznej pracy na etacie i 

wsiąśd do ekspresowego pociągu, gdyż 2 godzinki dziennie są 

dobre na początku, jednak, jeśli chcesz zarabiad dużo i byd 

dobrym w tym co robisz – to  w internecie musisz poświęcid 

się w pełni, tak jak ja to zrobiłem i nierzadko pracowałem po 

12 – 14 godzin. Jednak była to praca przyjemniejsza, bo bez 

korków, w spokoju, bez wychodzenia na siarczysty mróz i w 

pełni zdalna, z każdego miejsca na świecie..  

Aby tego dokonad, trzeba mied otwarty umysł, niezwykle 

szybkie pomysły, lepsze wykształcenie w sprawach biznesu i 

inwestowania oraz dobry plan.  

Oczywiście musisz mied mentora, który Cię wszystkiego 

nauczy i pokaże co i jak, jeśli zdecydujesz się ze mną 

współpracowad, to wystarczy, że się do mnie zgłosisz, a 

wprowadzę Cię we wszystko. Mówiąc inaczej, ludzie, którzy 

chcą zarabiad w internecie muszą działad w oparciu o inną 

metodę zarabiania pieniędzy oraz wiedzę na ten temat.  
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Pamiętam jak dziś, kiedy lata temu nakreśliłem sobie plan, 

wiedziałem, co robid i od czego zacząd. W moim przypadku 

byłem totalnie sam, bo środowisko, w którym żyłem było 

bardzo biedne mentalnie – do dzisiaj tak jest… Jednak 

stwierdziłem, że wysiadam z pociągu ekonomicznego i chcę 

się załapad na bilet do pośpiesznego, czyli tworzenia biznesu 

w internecie. 

Oznaczało to rezygnację z weekendów i wywalenie telewizji, 

jak również pytania ze strony krewnych i znajomych: 

„Dlaczego nie znajdziesz sobie pracy na etacie?" albo 

„Dlaczego pracujesz tak ciężko i nic z tego nie masz?", „Weź 

się za normalną robotę…” 

Ciężka praca, brak gwarantowanego etatu i przestrzeganie 

ścisłego „planu, który sobie założyłem" opłaciły się.  

Stworzenie własnych produktów, jak i własnych systemów w 

oparciu o programy partnerskie wielu znanych firm w całej 

Polsce pozwoliły mi osiągnąd cel. Ty również będziesz musiał 

przejśd tę drogę , ale zajmie Ci ona mniej czasu i będzie 

znacznie przyjemniejsza, ponieważ wszystko Ci pokaże i 

otrzymasz moje wsparcie. 

Startowałem powoli, ale zdobywałem wiedzę, doświadczenie 

oraz przyjaciół o takich samych zapatrywaniach i ambicjach. 

Na samą swoją głowę wydałem ponad kilkadziesiąt tysięcy 

złotych, by udało mi się zrealizowad mój prosty plan. Dzięki 

temu dzisiaj szybkośd budowania biznesów i tworzenia 
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aktywów, chociażby takich jak ta książka, idzie mi z zabójczą 

prędkością, to jak rozpędzenie się właśnie pociągiem 

pośpiesznym i jazda precyzyjnie do celu.   

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze możliwości 

inwestowania kapitału w różnego typu okazje internetowe… 

W czasie, gdy wielu moich rówieśników osiąga licencjaty, czy 

tytuły inżynierskie, nierzadko bez grosza przy duszy, ja 

osiągam spektakularne sukcesy na arenie biznesowej. 

Podczas, gdy inni moi rówieśnicy, którzy nie poszli na studia 

cieszą się, że zarabiają od 14 do 20 złotych na godzinę w 

pracy na etacie, ja zarabiam tyle w miesiąc, co oni nierzadko 

zarobią w 2-3 lata. Dochody zmieniają się jak szybkośd 

pociągu osobowego na szybkośd pociągu pośpiesznego.  

Dzięki temu też pracuję coraz mniej i zarabiam coraz więcej. 

Jak już pisałem, kiedyś pracowałem po 12-14 godzin 

dziennie, dzisiaj zajmuje mi to 2- 4 godziny… 

Wszystko rozpoczyna się i zamyka w planie wyprawy na 

ocean możliwości. Rynek jest jak wielki ocean możliwości – 

potrzebujesz dobrego statku, żeby dopłynąd do skarbu,  

jednak samemu wypływad ogromnym statkiem to głupota. 

Potrzebujesz też załogi. Musisz stad się dobrym kapitanem! 

Oceniam, że 90% populacji postępuje według takiego 

samego planu, albo planu w ogóle nie mają. Jedni całe życie 

siedzą na brzegu i słuchają tylko bajek o tym, że gdzieś tam 

jest pięknie, że są wyspy i skarby… Inni pod wpływem bajek i 
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opowiadao wyruszają na ocean (rynek), tylko wybierają się 

na niego bardzo małym kajakiem i pierwszy lepszy sztorm 

wyrzuca znowu takiego śmiałka na brzeg lub w najgorszym 

wypadku on ginie…  Dlatego ponad 99% ludzi nie osiąga 

poziomu dobrze sytuowanych.. 

Podkreślam wagę tworzenia planu, ponieważ każdy z nas 

musi uwzględnid swoje mocne i słabe strony, nadzieje i 

pragnienia. Wiedziałem, że  muszę stworzyd własny plan, 

ponieważ nie chciałem byd biedny. Byłem niezły w wielu 

dziedzinach, jednak nie  w tych, które nasz system edukacji 

uznaje za wartościowe. Jednym z pierwszych kroków do 

opracowania takiego planu musi, więc byd odkrycie własnego 

wrodzonego talentu oraz najbardziej efektywnego sposobu 

nauki. 

Dobry kapitan musi byd liderem i mied plan – kierunek, w 

którym chce płynąd, musi mied swoistą mapę do skarbu. 

Kiedy masz dobrą załogę to dopłyniesz do skarbu, wtedy nie 

tylko Ty będziesz bogaty, ale również Twoja załoga! To 

metaforyczne opisanie zarabiania pieniędzy w internecie! 

Mam znajomych, którzy nie znoszą zmian. Są to starzy 

znajomi, nie mają biznesów bazujących na Internecie i są 

zadowoleni z upadku mnóstwa firm internetowych. Należą 

do tych samych, którzy wciąż wierzą w bezpieczeostwo pracy 

na etacie, ubezpieczenia społeczne i powszechną opiekę 

medyczną - idee i nadzieje rodem z epoki industrialnej, która 
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już nie istnieje. Oprócz ludzi sprzeciwiających się zmianom są 

tacy, którzy przed zmianami uciekają. Inni moi znajomi 

czynnie poszukują etatów znajdujących się poza wpływem i 

zagrożeniem ze strony Internetu. Jeden z nich zatrudnił się 

jako policjant, ale nie dlatego, że lubi łapad złodziei. 

Potrzebował jedynie pracy będącej azylem przed zmianami 

zachodzącymi na świecie. Chciał mied pracę, która 

gwarantowałaby mu stałe zatrudnienie i uniemożliwiała 

zwolnienie. System paostwowy był dla niego schronieniem 

przed światem zmian. 

Znajoma pracuje dla rządu w jednym z urzędów skarbowych, 

która nigdy nie mogła ulec wpływowi Internetu.  

Powiedziała: „Nie jestem w stanie, by nauczyd się robid 

interesy w Sieci, więc potrzebuję pracy ze świadczeniami, 

odpornego na wpływ Internetu. Przejdę na pewną emeryturę 

i będę dostawad płatne urlopy.” 

Wspomniane przykłady ukazują rzeczywistośd czyli kontekst, 

który nie zmienia się z duchem czasu. Wspomniani ludzie 

najprawdopodobniej zostaną biedni, bo system może i daje 

złudne bezpieczeostwo, ale jednocześnie zamyka drogę do 

jakichkolwiek alternatywnych sposobów zarabiania. Wiele 

osób nie chce wyruszyd w rejs po oceanie do krainy 

większych możliwości, bogactwa i dostatku - tylko dlatego, że 

nie są w stanie zmienid mentalności. Ludzie ci zakotwiczyli się 

na brzegu, na którym jest coraz gorsza pogoda. Najgorsze 
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jest to, że nie mają żadnej załogi, są kompletnie sami jak 

palec. 

W życiu tylko jedno jest pewne i jest to „Zmiana” 

Lepiej samemu tę zmianę sprowokowad, bo w przeciwnym 

wypadku przyjdzie sama i na pewno będzie to zmiana na 

gorsze… Zmiana na lepsze może byd jedynie wtedy, kiedy to 

Ty ją sprowokujesz. Jeżeli uwolnimy się od swojej wizji świata 

i faktycznie popatrzymy na niego z szerszego  punktu 

widzenia człowieka, ujrzymy dużo więcej: ogromne zmiany i 

mnóstwo możliwości, które się dopiero pojawią.  

Nadchodzi czas okazji do robienia interesów oraz inwestycji 

w internecie, które stworzą znacznie większe fortuny niż te 

które są obecnie. 

W tak szybko zmieniającym się świecie wkrótce zobaczymy 

25 latków, którzy dzięki swojemu wysiłkowi zostaną 

miliarderami… Jeśli nie jesteś dziś na drodze do bogactwa, 

ponieważ spóźniłeś się na ostatni statek wypływający z 

portu, bądź nie zastanawiałeś się nigdy nad wypłynięciem na 

ocean - nie martw się - szykuje się kolejny statek, do którego 

możesz wsiąśd – na przykład w Projekcie MoneyGenius, który 

zmierza do krainy bogactwa i wielkich możliwości. Pytanie 

tylko: czy znajdziesz się na jego pokładzie?  

Jeżeli spóźniłeś się na statek płynący w kierunku, epoki 

komputerów czy epoki dot com… - nie martw się. Płynie 
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następny, jest to potęga zarabiania w internecie na marce 

osobistej w programach partnerskich.. Jeśli jednak tkwisz w 

przeszłości, masz dużą szansę ponownie spóźnid się na rejs 

lub, co gorsza, możesz zostad na lądzie sam… 

Aby osiągnąd sukces w internecie, będziesz prawdopodobnie 

musiał przysposobid się do przyszłości, która jeszcze nie 

nadeszła. Dlatego tak wielu nie dostrzega nadchodzących 

zmian. Jeśli chcesz zobaczyd przyszłośd, musisz spojrzed na 

nią oczami młodego człowieka, jak myśli i co robi – większośd 

nie chce pracowad ciężko – zatem rozwiązaniem jest 

pracowanie mądrze.  

Napisałem, że osiągnięcie sukcesu w internecie zajęło mi 

sporo czasu (3 lata) ale było łatwe. Jednak wielu ludziom 

znacznie trudniej jest opuścid przeszłośd i odważnie wkroczyd 

w niepewną przyszłośd, niż zacząd zarabiad w internecie. 

Miliony czują się bezpieczniej, nadal tkwiąc w starym 

schemacie ich rodziców…. Właśnie dlatego ponad połowa 

populacji przejdzie na emeryturę, doświadczając ubóstwa lub 

będąc na jego krawędzi. Wsiadają do powolnego pociągu i 

jadą nim do kooca życia - i to zgodnie z planem. 

Nie znosisz pieniędzy, boisz się ich – dlatego ich nie 

masz! – Zmienisz to, czy będziesz zawsze biedny? 

Czego dowiedziałeś się w szkole na temat pieniędzy? Czy 

kiedykolwiek się zastanawiałeś, dlaczego nasz system 
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edukacji nie uczy nas zbyt wiele, jeśli w ogóle czegoś nas uczy 

na temat pieniędzy?  Ja pamiętam tylko ze szkoły naukę 

podstaw przedsiębiorczości, gdzie pani tak ogarniała ten 

temat, że musiała czytad definicję przedsiębiorstwa… 

Tragiczny przypadek, kiedy ktoś uczy Cię o czymś o czym nie 

ma zielonego pojęcia – nauczycielka, która zarabia 1800 

złotych miesięczne uczy Cię o przedsiębiorczości… Żenujące. 

W domu tak samo, nie mówi się o pieniądzach, uważa się je 

za źródło wszelkiego zła, a bogatych nazywa świniami i 

krętaczami… Naturalne jest to, że nigdy nie będziesz miał 

pieniędzy skoro wyprano Ci mózg na ich temat…  

Oczywiście w domu zrobiono to z powodu, tragicznej 

inteligencji finansowej, braku świadomości i ogólnie pojętej 

biedy mentalnej, ale w szkole czy, aby na pewno zrobiono to 

przez przypadek?  Czy brak edukacji finansowej w naszych 

szkołach jest zwykłym przeoczeniem ze strony władz 

oświatowych? Czy jest to może element tego, że ktoś ustalił 

takie zasady, aby szkoła produkowała ciemną masę i osłów 

pod względem finansowym?  

W szkole uczą się nas każdego przedmiotu, matematyki, 

chemii, biologii – rzeczy, które w większości nigdy Ci się nie 

przydadzą, umówmy się tylko jedna osoba, na tysiąc pójdzie 

w ślady naukowca lub eksperta w tych dziedzinach… Nikt nie 

uczy nas o przepływie pieniężnym, o zasadach panujących na 

rynku, o aktywach, pasywach, inwestowaniu, budowaniu 

finansowej niezależności, a potem wolności, dlaczego? Czy to 
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się nam podoba, czy nie, pieniądze mają ogromny wpływ na 

nasze życie w dzisiejszym świecie. Jednak szkoła tego nie 

uczy… Z drugiej zaś strony, kiedy słyszymy o szkoleniach z 

samorozwoju, budowania biznesu, sprzedaży nazywamy to 

naciąganiem i głupotą – a kto do cholery ma Cię tego 

nauczyd, skoro w szkole nikt nie podejmuje takich tematów?!  

Pominięcie tematu pieniędzy przez system edukacji  jest 

okrutne i żałosne. Jednak nie jest to przypadek, na moich 

zamkniętych VIP szkoleniach, które nazywam 

Business&Pleasure Camps, tłumaczę, że świat jest 

zbudowany przez ludzi bogatych.  

Zasady, które istnieją są przez takich ludzi ustalane, są to 

ludzie ponad rządami, systemem edukacji itd…, albo 

zaczniesz pukad do drzwi tego świata – świata bogatych i 

zechcesz się uczyd inteligencji finansowej, albo poprzez słabe 

poglądy rodziców i wyprany mózg przez szkołę, będziesz 

cierpiał biedę i niezrozumienie przez całe życie… Dochodzimy 

do punktu, w którym jeszcze raz przytoczę to co napisałem 

na początku:  

„Bieda jest wyborem” 

Jeśli chodzi o finanse osobiste istnieją trzy siły finansowe, 

które sprawiają, że ludzie najczęściej bardzo ciężko pracują, a 

mimo to ciągle mają trudności finansowe. Są to:  podatki, 

zadłużenie i inflacja. Zastanów się przez chwilę nad tym, jak 

duży wpływ na Twoją sytuację mają te trzy czynniki.  
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Na przykład, jak wysokie płacisz podatki? Płacimy nie tylko 

podatek dochodowy od tego co zarobimy, ale również VAT 

od niemal wszystkiego co kupujemy, akcyzę od alkoholu, 

który kupujesz w weekend, podatek od nieruchomości, w 

której mieszkasz i tak dalej.  

Czy wiesz, ile Cię kosztuje oprocentowanie kredytu? Na 

przykład, ile płacisz odsetek od kredytu hipotecznego, który 

wziąłeś na dom, czy mieszkanie, kredytu na samochód lub 

straszliwych kredytów studenckich? – Jedni powiedzą 

przecież kredyt studencki to najlepszy kredyt ma bardzo 

niskie oprocentowanie…  

Zapominasz chyba, że to wciąż dług, który spłacasz już od 

samego startu kariery. A teraz zastanów się chwilę nad tym, 

jak na Twoje życie wpływa inflacja.  

Może pamiętasz, że nie tak dawno temu ludzie kupowali 

masło za 2 złote, a dziś kosztuje 7 złotych, ceny mieszkao idą 

wciąż w górę, dlaczego? Nie dlatego, że masło jest więcej 

warte, nie dlatego, że rynek nieruchomości przeżywa rozkwit 

– to wszystko przez to że środki płatnicze, które znasz pod 

nazwami funta, dolara, euro czy złotówki, tracą cały czas na 

wartości! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zarobki 

wcale nie wzrastają, a życie staje się coraz droższe…  

Trzeba zrozumied, że te trzy siły: podatki, zadłużenie i inflacja 

powodują, że coraz więcej osób jest biednych, jeśli nie 

zaczniesz myśled jak ludzie bogaci i chociażby używad 
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zadłużenia do tego, aby się bogacid to nigdy nie będziesz 

mied lepiej w życiu.  

Możesz zapytad jak, dzięki zadłużeniu można stad się 

bogatym? Wystarczy poczytad mądre książki, polecam Ci 

serie książek Roberta Kiyosaki – świetnie Ci to wytłumaczy, 

na pewno lepiej, niż ja, gdyż on stał się w tym mistrzem. 

Pamiętaj, że to od Ciebie zależy, czy pokonasz swoją głowę, 

która była niestety źle programowana, przez większośd 

Twojego życia, przez rodziców, szkołę i media. To od Ciebie 

zależy czy zechcesz uczyd się bardziej wartościowej wiedzy, 

od nowa – wiedzy o inteligencji finansowej! 

Nie zrozum mnie źle, każda edukacja jest ważna, ale dziś 

mówi się tylko o edukacji szkolnej, idź do szkoły, skoocz 

studia… Dziś potrzebujemy większej ilości edukacji. Edukacja 

szkolna obejmująca umiejętnośd czytania, pisania i 

rozwiązywania podstawowych problemów matematycznych 

jest ważna, ale uczenie się całek, pantofelków i innych 

wymysłów jest zupełnie niepotrzebne… Czy nie lepiej po 

trzech, czterech latach dad dzieciakom wybór uczenia się 

tego co sprawia im frajdę? Oczywiście niektóre z nich 

zajęłyby się chemią czy matematyką, chyba jedyny problem 

stwarza system, który to uniemożliwia…  

Żyjemy w innej epoce, niż kiedyś, dlatego większośd ludzi ma 

problemy finansowe i jest to dużo więcej osób , niż kiedyś, 

biedni stają się coraz biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi, dużo 
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więcej osób musi wyjeżdżad za granicę do pracy, szukając 

lepszych zarobków, lecz nie wykonując nic nadzwyczajnego 

poza śmieciowymi pracami, których tubylcy nie chcą się 

tknąd… Z jednej strony jest to inteligentne, bo skoro mogę 

przerzucad śmieci w Anglii i dostawad za to 6000 złotych 

miesięcznie, a robid to samo w Polsce za 2000 złotych 

miesięcznie, to ma to pewien sens. Jednak nie jest to wcale 

inteligentne posunięcie pod względem inteligencji 

finansowej…  

„Najgorszym błędem, jest poszukiwanie ciągle lepszej pracy, 

zamiast poszukiwania wiedzy jak byd bogatym...” 

Żyjemy w  epoce informacyjnej, liczy się zdolnośd nadążania 

za zmieniającą się wiedzą, a nie uczenie się wiedzy na 

studiach, która jest przestarzała… Na studiach tłumaczą Ci 

niejednokrotnie rzeczy, które były aktualne  50 lat temu!  

Dlatego większośd studentów nie może znaleźd sobie pracy, 

bo świat pędzi do przodu, a nauczyciele, mający etatową 

pracę uczą Cię tego, czego sami uczyli się dawno temu... Nie 

każde studia jednak tak działają, są też takie kierunki, które 

non-stop są rozwijane na największym poziomie, jednak jest 

ich bardzo mało. Ważna jest edukacja profesjonalna, gdyż to 

wiedza o branży, w której chcemy zarabiad pieniądze. Na 

przykład, żeby zostad lekarzem, idzie się na akademię 

medyczną, a żeby zostad policjantem do szkoły policyjnej. 

Jeśli chcesz zarabiad w internecie musisz mied mentora, który 
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pokaże Ci aktualne trendy i da wiedzę praktyczną, która 

działa! Branża internetowa pokazuje dosadnie jak szybko 

zmienia się rynek.  

Rynek internetowy jest jak rakieta, to co działa dzisiaj, za 

miesiąc już jest nieaktualne i szukad należy innych dróg – to 

pokazuje bardzo precyzyjnie jak ważna jest informacja w 

dzisiejszym świecie. Kto ma ją pierwszy zarabia pieniądze! 

Dziś, aby osiągnąd sukces finansowy, trzeba mied dużą 

wiedzę w jakiejś dziedzinie. W epoce informacyjnej edukacja 

profesjonalna jest konieczna do osiągnięcia sukcesu czy to na 

etacie czy w biznesie w jakiejkolwiek branży.  

Jednak to co jest niezbędne to  Finansowa Inteligencja. 

Edukacja finansowa jest nam potrzebna, jeśli chcemy zyskad 

inteligencję finansową. W niej nie chodzi o to, ile potrafisz 

zarobid, ale ile z tego potrafisz zatrzymad, jak ciężko te 

pieniądze na Ciebie pracują i jak duże masz zyski. W epoce 

informacyjnej edukacja finansowa jest konieczna dla 

osiągnięcia bezpieczeostwa finansowego.  

Większośd systemów edukacji radzi sobie z edukacją szkolną i 

profesjonalną, mimo że nie potrafi zapewnid nawet połowie 

ludzi tego co obiecuje na broszurkach promujących dany 

kierunek studiów lub profil kształcenia. Jeśli chodzi o 

edukację finansową zawodzą na całej linii i wypuszczają 

impotentów umysłowych pod względem edukacji 

finansowej. Nie możesz uważad, że zarabianie w internecie  
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jak i inwestowanie w różnego rodzaju aktywa, typu 

nieruchomości, towary itd…, jest ryzykowane lub 

nieopłacalne. Tak naprawdę bardziej ryzykowny jest brak 

edukacji finansowej i doświadczenia albo korzystanie z rad 

biednych znajomych. Dziś możesz zarabiad, nie mając w 

ogóle pieniędzy, pokazuję Ci to w projekcie MoneyGenius. 

Możesz też w mgnieniu oka stracid oszczędności całego życia. 

Dzisiaj pieniądze to wiedza. 

Czy musisz polecad i budowad zespoły ludzi w 

internecie? 

W jednej z mądrych książek przeczytałem kiedyś, że jeśli 

chcesz stad się bogaty, nie proś o podwyżkę, nie chciej pracy i 

nie pracuj ciężko, tylko mądrze. Brzmi żenująco dla 

przeciętnego Kowalskiego, wręcz sekciarsko… A gdybyś 

zapytał siebie jak mogę służyd większej liczbie ludzi? Jeżeli 

naprawdę poważnie podchodzisz do wzbogacenia się - nie 

szukaj dobrze płatnego stanowiska, lub złotego strzału, 

ponieważ wtedy pracujesz na niewłaściwe pieniądze… 

Przychód z pensji. Oznacza pracę za pieniądze. Ma postad 

wynagrodzenia, podwyżek, premii, nadgodzin, wypłaty i 

napiwków. Przychód z inwestycji to procenty od kapitału, 

którym obracasz w różnego rodzaju okazjach inwestycyjnych. 

Przychód pasywny. Pochodzi głównie z nieruchomości, ale 

można go również wypracowad budując zespoły ludzi w 

programach partnerskich właśnie w internecie. Mogą to byd 
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również tantiemy z patentów lub praw autorskich od dóbr 

intelektualnych, na przykład piosenek, książek itp. Mogą to 

byd licencje na Twój własny produkt , bądź system itd… 

Przychód z pensji są to pieniądze o wartosci 50%, ponieważ 

bez względu na wysokośd zarobków, paostwo tak czy inaczej 

zabiera połowę lub więcej. Jeżeli dzisiaj zarabiasz 50 tysięcy 

złotych, przynajmniej 25 tysięcy może trafid do skarbu 

paostwa w postaci potrąconego podatku.  

Przeważnie zanim dostaniesz te pieniądze do ręki, nawet gdy 

już otrzymasz pozostałe 25 tysięcy, proces opodatkowania na 

tym się nie kooczy. Większośd ludzi jednak wie, że jesteśmy 

opodatkowani, kiedy zarabiamy (PIT), wydajemy (Podatek 

VAT), oszczędzamy (Prowizje dla banku), inwestujemy 

(prowizje dla krupiera, w zależności, do jakiego stołu 

zasiadamy, by zagrad) i umieramy (Podatek za trumnę też się 

płaci). Prawdę mówiąc, nasze opodatkowanie w chwili 

śmierci może byd bardzo wysokie, jeżeli nie zdążyliśmy się 

odpowiednio przygotowad na to zdarzenie. Jeśli nie 

zadysponowałeś, co ma się stad z twoimi pieniędzmi po 

śmierci - zrobi to za ciebie paostwo. 

Z tego punktu widzenia, mozolna praca i tracenie tak dużo 

zarobionych pieniędzy nie stanowi zbyt mądrego 

rozwiązania. Wiele osób ma większą inteligencję finansową i 

nie pracuje tak ciężko na przychód z pensji. Pracują w swoim 

biznesie, w spółkach, gdzie mogą manewrowad w pełni 
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legalnie i zgodnie z prawem tym ile podatku płacą, jeśli 

mówimy o inwestycjach to przychód z najmu, jest 

opodatkowany maksymalnie 12 prcentami, a w większości 

przypadków jest to 8,5 % - to dużo mniej niż 50 %!!! W 

internecie działając w oparciu o pewne programy partnerskie 

jesteś w stanie płacid również podobne stawki podatkowe z 

tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej w internecie. To 

mądre zarabianie pieniędzy, nie ciężkie i głupie… 

Dlaczego zatem warto budowad ogromne zespoły w biznesie 

internetowym? Na rzecz dochodu pasywnego, który  bez 

Twojego udziału ląduje na Twoim koncie, bez względu na to, 

czy rozliczasz dochody, jako osoba fizyczna czy spółka (osoba 

prywatna). Mając wiele ludzi, których dobrze wyszkolisz, 

jesteś w stanie zbudowad ogromne zespoły, generujące 

niesamowite przepływy pieniężne, jeśli zrobisz to w kilku 

programach partnerskich (bo na takich zarabiamy w 

internecie) – to jesteś w stanie po kilku latach nie pracowad i 

mied bardzo duże dochody, od których płacisz relatywnie 

mniejsze podatki, niż płaciłbyś jako osoba fizyczna pracując u 

kogoś na etacie – to jest potęga internetu i zarabiania 

mądrze, a nie ciężko. Musisz byd jedynie dobrym mentorem i 

to co napisałem na samym początku, zadad sobie pytanie: 

„Jak mogę pomóc większej ilości osób, zarabiad w 

internecie?” 

W życiu masz to na co się odważysz! 
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Pierwszy krok polega na podjęciu decyzji, w jakim świecie 

chcesz żyd. Czy ma to byd świat biednych, czy świat 

bogatych? Możesz zapytad, czyż większośd ludzi nie 

wybrałaby świata bogatych? Nie… Większośd ludzi marzy o 

życiu w świecie bogatych, nie stawia jednak pierwszego 

kroku – nie podejmuje decyzji. Kiedy już ją naprawdę 

podejmie, nie będzie drogi odwrotu. W tym momencie w 

Twoim świecie zmieni się wszystko.  

Stracisz znajomych, którzy przestaną się odzywad, bo 

zgrywasz biznesmana… Rodzina będzie walczyd zaciekle o to, 

byś nie opuszczał ich życia – zrozumiałe, ale bolesne, to 

ścieżka wojny, gdzie musisz, byd przygotowany na 

samotnośd, dopiero po pewnym czasie pojawią się ludzie, 

podobni do Ciebie i poczujesz ulgę… Większośd nie 

wytrzymuje tej samotności na początku i muszą później 

znosid śmiech i obelgi tych samych znajomych, którzy wrócą i 

rodziny, która postawiła na swoim…  Jednak, jeśli mały 

procent ludzi wytrwa w tej drodze, gdzie właśnie kluczową 

rolę odgrywa społecznośd, którą mamy w projekcie 

MoneyGenius, jest to dużo łatwiejsze i większej ilości ludzi 

uda się przez to przejśd, to kolejnym wielkim sprawdzianem 

jest to czy znajdziesz pasję w zarabianiu online.  

Jedni znajdują ją w podróżach, inni w pomocy innym, 

czasami jest to popularnośd, którą się zyskuje – gdyż 

zarabiamy na marce osobistej – wizerunku. Kiedy ta pasja się 

pojawi, za nią pójdą większe pieniądze, to przygoda, która się 
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nie kooczy i z której nie ma odwrotu, dlatego tak mało osób 

decyduje się wyruszyd na ocean możliwości. W projekcie 

MoneyGenius, dużo łatwiej na ten ocean wypłynąd, gdyż 

dołączasz już do świetnej załogi, która przeszła nie jeden 

sztorm, do kapitana, który widział i skarby i zagrożenia, jakie 

mogą oczekiwad, gdzieś po drodze… Jednak jest to zupełnie 

inne życie.  

Piszę o zarabianiu przez internet i twierdzę, że może dad ono 

bogactwo, jeśli się przyłożysz, bo sam doświadczyłem 

sporych przychodów. Znam wielu ludzi, którzy osiągnęli 

bogactwo, dzięki tej branży i mam wielu kursantów, którzy 

całkowicie zmienili swoje życie, dzięki zarabianiu online. 

Zatem jak wytrwad, skoro tak małej ilości osób się udaje 

przezwyciężyd najpierw demony w sobie, a potem poradzid 

ze słabym i zawistnym otoczeniem? Gdy ktoś pyta mnie: Co 

pomogło mi wytrwad? Gdy musiałem poświęcid czas na 

zbudowanie marki osobistej, kiedy byłem niejednokrotne bez 

pieniędzy?", odpowiadam: że mówiłem sobie, że nie będzie 

już nigdy odwrotu – nigdy nie wrócę do tamtego świata. 

Większośd i tak nie rozumie co do nich mówię... 

Może inaczej powinienem formułowad zdanie – nie wiem – 

po prostu wiem, że świat bez ryzyka, w którym nie potrzeba 

pieniędzy nie istnieje. A skoro tak, to dlaczego mam 

ryzykowad i dostawad za to mało pieniędzy? Przecież pójście 

na etat to wielkie ryzyko, ktoś może zwolnid Cię jutro, za rok, 
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a w najgorszym wypadku za 30 lat… I znowu zaczniesz od 

zera… Tylko świat zmienia się bardzo dynamicznie i możesz 

się już  w nim nie odnaleźd – dla mnie to zbyt wielkie ryzyko, 

ludzie jednak tego nie widzą.  

Dużo mniejszym ryzykiem jest rozwijad się i ciągle uczyd o 

marketingu, reklamie, sprzedaży, bo to będzie istniało 

zawsze, mało tego nauka przedsiębiorczości zawsze będzie 

procentowad przez całe Twoje życie, nauka  o inwestowaniu 

również…  

Uwielbiam ryzyko, ale to związane z pracą na etacie, gdzie 

obumieram intelektualnie nie jest dobrym posunięciem… 

Ludzie jednak na rzecz zabetonowanych przekonao uważają 

odwrotnie i myślą, że zarabianie w internecie jest niepewne i 

niebezpieczne, że można tylko stracid… Można stracid, kiedy 

się jest idiotą, w innym wypadku nie można.  

Otuchy niech doda Ci fakt, że nie musisz porzucad pracy, a 

jedynie robid to, co należy. Uczyd się zarabiania w internecie, 

uczyd się czym jest flow, marketing, budowanie marki 

osobistej, reklama, sprzedaż, budowanie biznesu, 

zwiększanie finansowej inteligencji, inwestowanie. Wystarczy 

rozejrzed się wokół i zobaczyd, co należy zrobid, 

wykorzystując do tego dary, które otrzymałeś. Swoje mocne 

strony!  W projekcie MeneyGenius odkryjesz je wszystkie i 

zaczniesz na nich zarabiad! 
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ZAKOŃCZENIE 
 

W podziękowaniu za przeczytanie tej książki chcę serdecznie 

zaprosid Cię do udziału w moich projektach biznesowych, 

które uczą w jaki sposób zarabiad pieniądze, zwiększad swoją 

inteligencję finansową i ulepszad swoje życie biznesowe i 

prywatne. Oto lista projektów, które polecam CI, abyś 

wypróbował i przekonał się jakie proste jest zarabianie 

pieniędzy w sposób mądry, a nie ciężki: 

Projekt MoneyGenius -> www.moneygenius.pl 

Projekt Successlife -> www.successlife.pl 

Projekt Life&Career System -> www.lifecareersystem.com 

„W życiu masz to na co się odważysz” 

Pozdrawiam 

Łukasz Kafel 

 

PS: W celu dalszej edukacji finansowej sugeruję Ci, abyś 

sięgnął po wszystkie książki Roberta Kiyosaki, gdyż to od nich 

zaczął się mój rozwój inteligencji finansowej. Pomogą Ci 

jeszcze lepiej zrozumied to czego dowiedziałeś się z tej 

książki. 

 

http://www.moneygenius.pl/
http://www.successlife.pl/
http://www.lifecareersystem.com/

