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Jak zarabiać duże pieniądze?
Tekst który może pomóc Ci trochę poukładać sobie w głowie.

http://blogdlaczytelnika.wordpress.com/
Prawie każdy człowiek który żyje we współczesnym społeczeństwie chce być bogaty. Jeżeli Ty również chcesz być
bogaty to doskonale. Czemu miałbyś nie chcieć być bogaty? Chyba nie ma takiego powodu, o ile nie jesteś jednym
z tych gorliwych katolików którzy twierdzą, że bogatemu będzie ciężko przejść przez ucho igielne. A najlepszą
drogą do boga jest umartwianie się. Czy może być w ogóle bardziej chora teoria na temat bogactwa?
Gniew
Załóżmy, że jesteś człowiekiem w depresji w pewnym stopniu. Myślę, że faktycznie tak jest, ponieważ: państwo
każe płacić podatki bardzo wysokie, co jest niesprawiedliwe, ludzie pokazali Ci wielokrotnie, że są nieuczciwi, być
może nie masz tyle pieniędzy na koncie ile byś chciał, wszystko wydaje się być po prostu niesprawiedliwe. Więc jak
tu nie być w depresji, gdy doświadcza się takich rzeczy?
Jedyna (lub nie) metoda żeby wyjść z depresji i przejść do działania, to porządnie się wkurzyć. Jeżeli napotykasz na
nieuczciwości z każdej strony i siedzisz cicho sam ze sobą. Udajesz, że wszystko jest ok. To tylko wchodzisz w
depresję i rezygnację. Dlatego wkurz się porządnie. I poczuj moc. Poczuj swój gniew. Naprawdę zrób to. I wtedy
zobacz jak Twoje życie wygląda z tej pozycji. Może zobaczysz o wiele więcej możliwości, a może uświadomisz
sobie, jak bardzo byłeś krzywdzony sam przez siebie, lub przez innych ludzi. Czyli mówiąc jednym słowem, przez życie.
Pomysły i realizacja
Dobre pomysły na pewno mogą przyczynić się do uzyskania bogactwa. Ale skąd je brać? Z głowy. Każdy człowiek
ma wiele dobrych pomysłów, chociaż może o tym nie wiedzieć. Jednak nie problemem jest pomysł, ale realizacja
pomysłu. A dokładniej problemem jest niepodjęcie się realizacji pomysłu, bo: n pewno się nie uda, żona nie
pozwoli, nie mam pieniędzy, jestem za głupi itd. Świat byłby z pewnością lepszym miejscem gdyby ludzie zamiast
poprzestawać na wymyślaniu dobrych pomysłów realizowali je. Na ludzi nie masz wpływu, ale masz wpływ na
siebie: zacznij realizować swoje pomysły, choćby nie wiem jak były głupie. Może właśnie najgłupszy pomysł

znajdzie uznanie u innych ludzi. Nie wiesz tego do puki nie spróbujesz. Czemu jednak ludzie nie realizują swoich
pomysłów? Bo np.: wstydzą się, boją się krytyki innych – przecież w Polsce nie można robić czegoś innego niż inni
bo będzie się wyśmiany.
Gdybyś był sam na świecie to szybko zaczął byś robić to na co masz ochotę. Więc wychodzi na to, że to inni ludzie
Ciebie ograniczają. A mówiąc dokładniej obawa przed ich: opinią, krytyką. Obawa przed straceniem dobrej twarzy i
inne bzdury które sam sobie wmówiłeś. Mam propozycję: pobaw się przez chwile w to, że sam jesteś na
świecie.
Kasa, kasa, kasa
W gromadzeniu fortuny nie chodzi o pieniądze, tylko o to, żeby tworzyć wartościowy produkt lub usługę.
Przeanalizujmy to zdanie po kawałku:
- W gromadzeniu fortuny
- Nie chodzi o pieniądze
- Tylko o tworzenie wartościowego produktu lub usługi
Dlatego jeżeli chcesz zarabiać pieniądze to zacznij tworzyć wartość i oferuj ją innym ludziom. Co w tym takiego
skomplikowanego…? Just do it. A zamiast przejmować się wątpliwościami i szczegółami zacznij działać. Jak
natraﬁsz na problemy, to wtedy będziesz je rozwiązywał. Najgorsze co możesz zrobić, to siedzieć i zastanawiać się
nad wszystkimi problemami które wiążą się z Twoim pomysłem. Bo w ten sposób prawdopodobnie szybko
zrezygnujesz w ogóle z pomysłu, bo zobaczysz w nim same problemy. Jakikolwiek pomysł na działanie to okazja do
polepszenia swojego życia. Wybieraj najlepsze pomysły, ale na pewno już masz takie pomysły. Dlatego znajdź je w
swojej głowie i przejdź do realizacji.
Problem z brakiem pomysłu
Jeżeli masz problem z tym, że nie masz żadnego dobrego pomysłu na życie, to być może utkwiłeś w umysłowej
koleinie która nie pozwala Ci poszerzyć horyzontów. Receptą na to jest: danie sobie nowych bodźców:
- Pójdź na spacer
- Przejdź się po sklepach
- Idź na basen, do lasu, zrób ognisko
- Spotkaj się z nowymi ludźmi
- Zacznij wchodzić na inne strony internetowe
Jednym zdaniem:
- Rób coś nowego
Wtedy Twój umysł szybko wyjdzie z marazmu i zaatakuje Ciebie nowymi pomysłami. Ponieważ umysł to taka
maszynka nad którą nie do końca masz władzę. On myśli sam z siebie. A mówiąc dokładniej – on nie myśli, tylko
łączy to co widzi i pamięta. Także żeby z tego łączenia wyszło coś nowego musisz dać mu coś nowego – czyli
nowe bodźce.
Zapomnij o pieniądzach
Po co myśleć o pieniądzach? Skup się na myśleniu o ideach. Na myśleniu o tym jak stworzyć coś co przyda się
innym ludziom itd. Po nitce do kłębka. Od małych pomysłów – do wielkich. A gdy myślisz o pieniądzach, to robisz
to, co robi 99% ludzi w tym kraju – MYŚLI O PIENIĄDZACH. I czy z tego myślenia o pieniądzach coś komuś przyszło?
Lepiej myśl o tym: Jak zrobić i co zrobić wartościowego dla innych ludzi, żeby każdy chciał to mieć.
Robienie dużych pieniędzy nie ma związku ze szczęściem. Każdy może to robić gdy uświadomi sobie, że faktycznie
może to robić. I takie jest zakończenie tego tekstu. Pozdrawiam.

BONUS:
Przyjemność z pożytecznym to przecież sukces odwieczny
Zacznij robić to z czego czerpiesz przyjemność, bez znaczenia, czy może to Ci dać pieniądze czy nie. Gdy już
wprowadzisz się w przyjemny stan, wtedy będziesz mógł w łatwy sposób wymyślić jakieś nowe pomysły.
Ciężko jest rozwinąć jakąś ideę BARDZO. Jeżeli nie czerpiesz przyjemności z jej rozwijania. A obaj chyba zgodzimy
się z tym, że aby zrobić dużo pieniędzy, trzeba rozwinąć jakąś ideę BARDZO. Nigdy nie wystarczy chwila lub jedna
przepracowana godzina. Trzeba tysięcy takich godzin. I jeżeli nie chcesz zwątpić w pół drogi – to lepiej zacznij
zajmować się czymś, co lubisz.
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