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Eliminovanie
nesprávnych finančných

presvedčení pre tvoje
zarábanie peňazí

www.porazskolu.sk/30-zdroje

Priebeh kurzu

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Strom prítomnej rea lity

Riešenie  konfliktov a strachov

Strom budúcej rea lity

Ultra Produktivita

Extrémne efektívne riešenia pre explóziu
tvoje j produktivity

Nie  tak nadpozemské Nootropiká

Prespi sa k produktivite

Ďalš ie  nástroje

Bonus

7 pamäťových lievikov pre bleskové
ovládnutie  angličtiny

Dnes
Ako vznikne tvoje bohatstvo

Ďalej

Projektový management tvojho úspechu

Tajomstvo tajných túžob a šťastie  v živote

Ako mať odpoveď  na každú otázku

Sebaklamy a presvedčenia

Dnes
Finančné presvedčenia, ktoré ti
bránia v úspechu

Odhalená logika

Potom Eliminuješ emocionálny náboj

Ako vzniká bohatstvo

1
Prerozde lenie  bohatstva / hodnoty

Napadnem štát, ktorý má bohatstvo a vezmem mu to
Celá história

Dnes stá le

Politik, ktorý rozhodne o tom, ako sa
prerozde lí bohatstvo / hodnota

Vykradnem banku

Kasíno - zarába na tebe

Získaš viac peňazí tým, že niekomu
zoberieš jeho koláč

V konečnom dôsledku zostáva rovnaké
množstvo hodnoty

2
Hra W all street

Prisudzujem vyššiu hodnotu te j (firme,
komodite, mene) ktorej dôverujem

Očakávam, že je j hodnota pôjde hore

Očakávam, že je j hodnota pôjde dole

Viem, kedy mám nakúpiť a predať

Obchodujem s dôverou ľudí

Hodnota rastie  a klesá na základe dôvery ľudí

Získaš viac peňazí, keď  si ľudia myslia ,
že je  koláč obrovský a ty im ho predáš.

V konečnom dôsledku môže byť väčšie ,
a lebo menšie  množstvo hodnoty

3
Tvorba hodnoty

Pokazená práčka + skúsená oprava =
opravená práčka

Tvorba hodnoty pre zamestnávateľa

Tvorba hodnoty pre klienta Podnikanie  v malom

Tvorba hodnoty pre milióny klientov Podnikanie  vo ve ľkom

V konečnom dôsledku je  viac pre všetkých

Nezarobíš viac peňazí tým, že s i ukusneš
z koláča. Zarobíš viac peňazí tým, že
urobíš koláč väčším a zješ to, čo
vytvoríš.
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