Słowa uznania
Byliśmy oszołomieni niesamowitym odbiorem pierwszej edycji tej
książki, po opublikowaniu jej w 2001 r. - w języku angielskim. Jednak
sukces książki jest tylko iskierką w porównaniu z powszechną akceptacją
marketingu sieciowego, jaka ma miejsce od drugiej połowy lat 90-tych.
Gorąco dziękujemy wszystkim osobom i firmom związanym z marketingiem sieciowym za zaakceptowanie od samego początku serii Bogaty
ojciec i promowanie wiedzy przekazanej przez bogatego ojca. Wszyscy
wspólnie poszukujemy najlepszych metod, które pomagają ludziom
przejąć kontrolę nad finansową sferą ich życia. Nie ustawajcie w uczeniu
się i nauczaniu innych. Dziękujemy Warn wszystkim!

Od osoby, która
antyuznania ;-)

skanowała

tą

książkę

(moje

słowa

Kupiłem tą książkę, zapłaciłem 40 zł, przeczytałem i
stwierdziłem że tak dużo rzeczy się powtarza, że nie wypada brać
za to takich pieniędzy!!! Wstyd Panie Kiyosaki, nie wątpię że
milionerem stał się Pan pisząc króciutkie książeczki i biorąc za nie
sporo pieniędzy, przy czym w każdej kolejnej praktycznie nie ma
nic nowego, powiela to wszystko co było w pierwszej ale za to
bardzo dobrej książce „Bogaty ojciec, biedny ojciec” Niektórym
się ta książka może spodobać, miejscami mi też się podobała ale
zdecydowanie za droga była.
Do czytelników: życzę wam wszystkim miłej lektury i
wierzę że pod koniec czytania będziecie mieli satysfakcję że
zaoszczędziliście te 40 zł, jeśli wy ją będziecie mieli to i ja ją będę
miał bo właśnie taki miałem cel poświęcając troszeczkę czasu na
skanowanie tej książki, chociaż nie mam złudzeń że te następne
będą przez to tańsze, wszystkich miłośników darmowych książek
z netu zachęcam do zeskanowania przynajmniej jednej ciekawej
książki w swoim życiu, człowiek ma z tego prawdziwą
satysfakcję, poza tym w pewnym sensie zwraca dług sieci,
wzbogacając jej zasoby o jeszcze jedną perełkę.
Zachęcam was również do szerokiego udostępniania tej książki w
necie żeby była dostępna dla jak największej liczby osób, które
chciałyby ją przeczytać ale szkoda im pieniążków.

Spis treści
Wstęp

Dlaczego polecam marketing sieciowy
jako biznes? ........................................................

l

Rozdział l

Co sprawia, że ludzie stają się bogaci? ..............

5

Rozdział 2

Istnieje więcej sposobów
na wzbogacenie się ............................................

15

Rozdział 3

Walor 1: Prawdziwa równość szans
w biznesie ......................................................... 31

Rozdział 4

Walor 2: Edukacja biznesowa
zmieniająca życie ................................................

41

Walor 3: Znajomi, którzy cię wspierają,
a nie przygnębiają ............................................

57

Walor 4: Jaka jest prawdziwa wartość
pracy w sieci? ...................................................

75

Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7

Walor 5: Rozwijanie swoich najważniejszych
umiejętności w biznesie .....................................

83

Rozdział 8

Walor 6: Bycie liderem ..................................... 101

Rozdział 9

Walor 7: Nie pracuj za pieniądze ....................... 113

Rozdział 10

Walor 8: Podążanie za marzeniami .................. 135

Dodatki

Walor 9: Małżeństwo i biznes

.......................... 143

Walor 10: Biznes rodzinny ................................. 147
Walor 11: W jaki sposób możesz korzystać
z tych samych ulg podatkowych,
z których korzystają bogaci? ............................. 151
Wybrane cytaty ....................................................................... 155
O autorach ............................................................................... 159
Źródła wiedzy Bogatego ojca ................................................. 162

WSTĘP

Dlaczego polecam
marketing sieciowy
jako biznes?
Często otrzymuję listy takiej treści:
Szanowny Panie Kiyosaki!
Mam na imię Suzan. Piszę w imieniu mojego męża Alana.
Przeczytał on wszystkie Pańskie książki, a do tego drzemie w nim
potencjał bycia doskonałym przedsiębiorcą i biznesmenem.
Powiedziałam mu, że mam zamiar do Pana napisać i poprosić o radę.
Osobiście nie przeczytałam żadnej z Pańskich książek, a zatem nie
znam Pańskiego punktu widzenia na wiele kwestii. Mój mąż poświęca
dużo czasu swojej firmie. Jest to firma zbudowana na zasadach
piramidy, zajmująca się sprzedażą witamin oraz innych produktów
związanych z ochroną zdrowia. Osoba, która jest na szczycie owej
piramidy, zatrudnia innych, aby sprzedawali dla niej i w ten sposób
łańcuch powiązań idzie w dół. W ogóle by mnie to nie obchodziło,
gdybym nie sądziła, że jest to - dla mojego męża - strata czasu. Istota
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tego przedsięwzięcia polega bowiem na tym, że cały jego wysiłek
służy budowaniu czyjegoś wizerunku i jego firmy, a więc w efekcie,
ktoś inny zbiera wszystkie profity ciężkiej pracy mojego małżonka.
Przekonano go do tego rodzaju działalności sugerując, że zaczyna
tworzyć swój własny biznes, lecz ja nie widzę jego nazwiska
w strukturze firmy. Jak zatem może to być jego biznes, skoro jego
nazwisko nie widnieje na witaminach, które sprzedaje? Co więcej,
pracuje w tej firmie na pół etatu od przeszło roku i jak dotąd niewiele
zarobił.
Jestem przekonana, że dla mojego męża jest to marnowanie j ego
cennego czasu. Wolałabym, aby on inwestował w samego siebie
i w swój własny wizerunek, a nie w cudzy. Sądzę, że powinien założyć
własną firmę, a nie budować sieci w ramach marketingu sieciowego.
Jestem przekonana również o tym, że ludzie, dla których pracuje, po
prostu go wykorzystują. Wiedząc o tym, że przeczytał Pańskie
książki
i bardzo sobie ceni Pańskie opinie jako biznesmena, być może
usłuchałby Pana w tej kwestii, ponieważ mnie nie chce słuchać. Może
się mylę? Byłoby dobrze, gdybym się myliła, gdyż to uspokoiłoby mnie.
Jeśli odpowie Pan na mój list, z góry dziękuję za poświęcony mi
czas.
Z poważaniem
Suzan M.
Moja odpowiedź

Jak zapewne wiecie, moje biuro jest zarzucone korespondencją.
Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które
otrzymuję.
Rozpoczynam tę książkę listem, ponieważ obawy i pytania pani Suzan
dotyczą wielu innych osób. Jej obawy i pytania są niezwykle istotne.
Poza tym, urzekła mnie jej szczerość oraz otwartość umysłu. Ta otwartość
umysłu jest szczególnie cenna w szybko zmieniającym się dzisiejszym
świecie.
Jednym z najistotniejszych powodów, że zdecydowałem się napisać
tę książkę, był fakt, iż często zadaje mi się tego rodzaju pytania i często
słyszę tego rodzaju obawy. Wielu ludzi chce wiedzieć, dlaczego polecam
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biznes będący marketingiem sieciowym, chociaż nie jestem związany
z żadną tego typu firmą, ani też nie zarabiałem pieniędzy przy pomocy
marketingu sieciowego. Dlatego napisałem tę książkę, aby odpowiedzieć
wszystkim jednocześnie. Jak można zauważyć, patrząc na liczbę stron
w książce, moja reakcja na powyższy list nie jest prostą odpowiedzią
na „tak" lub „nie".
Nim zakończę ten wstęp, muszę stwierdzić, że biznes związany
z marketingiem sieciowym nie jest dla wszystkich. Podczas czytania tej
książki będziesz mógł stwierdzić, czy marketing sieciowy jest czy też nie
jest stosowny dla Ciebie. Jeżeli masz już biznes związany z marketingiem
sieciowym - wierzę, że ta książka umocni w Tobie to, co już wiesz i co
czujesz na ten temat. Jeśli zaś myślisz o rozpoczęciu biznesu w marketingu
sieciowym, jestem pewien, że znajdziesz ukryte możliwości i walory,
jakie marketing sieciowy może Ci zaoferować, walory, których wiele osób
nie dostrzega. Innymi słowy, biznes związany z marketingiem sieciowym
oferuje o wiele więcej, niż tylko możliwość zarobienia dodatkowych
pieniędzy.
Z góry dziękuję za przeczytanie tej książki.
Z poważaniem
Robert T. Kiyosaki
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Co sprawia, że
ludzie stają się
bogaci
Pewnego dnia, po lekcjach, pracowałem w biurze bogatego ojca.
Miałem wówczas około piętnastu lat i byłem sfrustrowany szkołą.
Pragnąłem nauczyć się, jak być bogatym, lecz zamiast poznawać takie
przedmioty, jak „Money 101" lub też „Jak zostać milionerem 202",
robiłem sekcję zwłok żabie i zastanawiałem się, w jaki sposób ta zdechła
żaba pomoże mi stać się bogatym.
- Dlaczego w szkole nie uczą nas o pieniądzach? - zapytałem bogatego
ojca.
Ten uśmiechnął się, spojrzał na mnie znad swoich dokumentów
i odpowiedział:
-Nie wiem. Sam się nad tym zastanawiam. Pomyślał chwilę, a potem
zapytał:
-Dlaczego w ogóle o to pytasz?
-No cóż - odpowiedziałem powoli. - Jestem znużony szkołą, nie
zauważam żadnego związku pomiędzy tym, czego wymaga się od
nas
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w szkole a realnym światem. Chcę się uczyć o tym, jak stać się bogatym.
W jaki sposób zdechła żaba pomoże mi kupić nowy samochód? Jeśli
nauczyciel przekonałby mnie, w jaki sposób zdechła żaba może uczynić
mnie bogatym, ja dokonałbym sekcji zwłok tysiącom z nich.
Bogaty ojciec roześmiał się głośno i zapytał: - Co oni odpowiadają
ci, kiedy pytasz o związek między zdechłymi żabami a pieniędzmi?
-Wszyscy moi nauczyciele powtarzają to samo - odpowiedziałem.
- Mówią to samo, niezależnie od tego, ile razy pytam ich o związek
szkoły
z realnym światem.
-Co więc mówią?
Przekonuj ą mnie w ten sposób: - Musisz zdobywać dobre oceny, abyś
znalazł dobrą i bezpieczną pracę.
-Cóż, to jest właśnie to, czego pragnie większość ludzi - odrzekł
bogaty ojciec.
-Większość ludzi chodzi do szkoły, aby znaleźć pracę i pewien rodzaj
finansowego zabezpieczenia.
-Aleja nie chcę tego robić. Nie chcę być pracownikiem pracującym
dla kogoś innego, nie chcę spędzić mojego życia słuchając kogoś, kto
mi
mówi, ile pieniędzy mogę zarobić, czy też kiedy mam iść do
pracy,
a kiedy wziąć urlop. Chcę być wolnym, chcę być bogatym i dlatego
nie
pragnę pracy na etacie.
Tych, którzy nie czytali Bogatego ojca, Biednego ojca informuję, że
bogaty ojciec był ojcem mojego najlepszego przyjaciela. Chociaż był
człowiekiem, który rozpoczynał od niczego i nie miał też formalnego
wykształcenia, stał się ostatecznie jednym z najbogatszych ludzi na
Hawajach. Biedny ojciec, czyli mój biologiczny ojciec, był gruntownie
wykształconym człowiekiem i wysoko płatnym urzędnikiem państwowym, jednak bez względu na to, ile pieniędzy zarobił, pod koniec miesiąca
nie miał już nic, choć ciężko pracował przez całe życie. Umarł, nie zostawiając ani grosza z tego, co zarobił.
Jednym z powodów, dla którego rozpocząłem - po lekcjach w szkole
oraz w weekendy - naukę u bogatego ojca, było to iż zdawałem sobie
sprawę, że nie otrzymuję w szkole wykształcenia, którego pragnę.
Wiedziałem, że szkoła nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi na moje
pytania. Ponieważ mój biedny ojciec był dyrektorem departamentu
edukacji w stanie Hawaje i niewiele wiedział na temat pieniędzy, miałem
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świadomość, że system szkolny nie nauczy mnie tego, co chciałem
wiedzieć. Mając piętnaście lat, chciałem raczej wiedzieć jak być bogatym,
aniżeli -jak stać się pracownikiem, który pracuje dla bogatych.
Zacząłem poszukiwać kogoś, kto byłby w stanie dostarczyć mi wiedzy
o pieniądzach, gdyż moi rodzice nieustannie zmagali się z ich brakiem.
Dlatego też udałem się po nauki do bogatego ojca. Naukę rozpocząłem,
gdy miałem dziewięć lat, a trwała ona aż do trzydziestego ósmego roku
życia. Poszukiwałem tego rodzaju edukacji. Była to dla mnie „szkoła
biznesu", ucząca prawdziwego życia. Dzięki naukom bogatego ojca,
w wieku 47 lat stałem się rentierem i posiadłem finansową wolność
na resztę życia. Gdybym postępował zgodnie z sugestiami mojego
biednego ojca, sugestiami bycia dobrym pracownikiem aż do sześćdziesiątego piątego roku życia, dzisiaj nadal pracowałbym, obawiając się o
moją pracę, obawiając się też o mój ą emeryturę uzależnioną od funduszy
inwestycyjnych, które trącana wartości. Różnica między radami bogatego
ojca i biednego ojca była prosta. Mój biedny ojciec zawsze powtarzał:
„Chodź do szkoły, otrzymuj dobre oceny, a znajdziesz pewną i bezpieczną
pracę z dodatkowymi świadczeniami". Bogaty ojciec radził: „Jeśli chcesz
być bogaty, musisz być właścicielem biznesu i inwestorem". Mój problem
polegał na tym, że szkoła nie uczyła mnie bycia właścicielem biznesu ani
też bycia inwestorem.

„Jeśli chcesz być bogaty, musisz być
właścicielem biznesu i inwestorem".

Dlaczego Thomas Edison był bogaty i sławny?
-Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole? - zapytał mnie kiedyś bogaty

ojciec.
-Studiowaliśmy życie Thomasa Edisona - odpowiedziałem po krótkim
namyśle.
-To ważna osoba - stwierdził bogaty ojciec. - Czy dyskutowaliście,
w jaki sposób stał się bogatym i sławnym? - Nie odpowiedziałem.
- Dyskutowaliśmy tylko o jego wynalazkach, takich jak na
przykład
żarówka.
Bogaty ojciec uśmiechnął się i powiedział: - Cóż, nie lubię zaprzeczać
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nauczycielom, ale Thomas Edison nie wynalazł żarówki - on ją tylko
udoskonalił. Dalej bogaty ojciec wyjaśnił mi, że Thomas Edison był kiedyś
jednym z jego bohaterów, którego życie przestudiował.
-Dlaczego zatem przypisuje się mu wynalezienie żarówki? - zapytałem.
-Zanim wynalazł on swoją żarówkę, było już wiele innych. Problem
polegał na tym, że były one niepraktyczne. Nie świeciły
wystarczająco
długo. Poza tym wcześniejsi wynalazcy nie potrafili wyjaśnić, w jaki
sposób żarówka mogłaby mieć wartość handlową.
-Wartość handlową? - zapytałem zdziwiony.
-Wcześniejsi wynalazcy nie wiedzieli, jak zarobić pieniądze na tym
wynalazku, a Thomas Edison wiedział to - wyjaśnił bogaty ojciec.
-A zatem on wynalazł pierwszą, użyteczną żarówkę, a także wiedział,
jak zrobić na tej żarówce interes.
Bogaty ojciec kiwnął potakująco głową. - Jego wyczucie interesów
sprawiło, że wiele jego wynalazków stało się użytecznymi dla milionów
ludzi. Thomas Edison był zatem kimś więcej niż wynalazcą. Był
założycielem General Electric i wielu innych dużych firm. Czy twoi
nauczyciele wyjaśnili ci to?
- Nie - odpowiedziałem. - Pragnąłbym, żeby to zrobili, byłbym wtedy
bardziej zainteresowany przedmiotem. Zamiast tego byłem znudzony
i zastanawiałem się, jak Thomas Edison był związany z prawdziwym
życiem. Gdyby powiedzieli mi, w jaki sposób tak się wzbogacił, byłbym
o wiele bardziej zainteresowany i słuchałbym ich uważniej.
Bogaty ojciec znów się roześmiał i zaczął opowiadać mi, jak odkrywca
Thomas Edison został również multimilionerem oraz założycielem wielomiliardowej korporacji. Bogaty ojciec powiedział mi także, że Edison
został wydalony ze szkoły, ponieważ jego nauczyciele sądzili, iż nie był
wystarczająco zdolny, aby odnieść sukces w szkole. Jako młody chłopak
podjął pracę na kolei, gdzie sprzedawał słodycze i gazety. Tam rozwinął
swoje umiejętności sprzedawcy. Wkrótce rozpoczął drukowanie swojej
własnej gazety, potem zaś wynajmował grupę chłopców, którzy
sprzedawali nie tylko słodycze, ale i jego gazetę. Będąc jeszcze chłopcem,
w ciągu niespełna roku, przebył drogę od bycia pracownikiem do
właściciela biznesu zatrudniającego tuzin innych chłopców.
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- W taki sposób Thomas Edison rozpoczął swoją karierę w
biznesie?
- zapytałem.
Bogaty ojciec uśmiechając się, skinął głową.
-Dlaczego moi nauczyciele nie opowiedzieli mi o tym? Sprawiłoby
mi to wielką radość, gdybym usłyszał tę historię.
-Istnieje jeszcze więcej faktów - stwierdził bogaty ojciec,
kontynuując
opowieść o Edisonie.
Wyjaśnił mi, że Edisona wkrótce znudził jego biznes na kolei.
Zaczął
uczyć się, w jaki sposób wysyłać i otrzymywać informacje alfabetem
Morsa, dzięki czemu mógłby otrzymać pracę operatora telegrafu.
Wkrótce
Edison stał się jednym z najlepszych operatorów telegrafu,
podróżującym
od miasta do miasta i dzielącym się swoimi umiejętnościami. To
umiejętności, które posiadł, będąc młodym przedsiębiorcą oraz operatorem
telegrafu
dały mu przewagę jako biznesmenowi i wynalazcy żarówki.
-W jaki sposób bycie operatorem telegrafu pomogło mu stać się
lepszym biznesmenem? - zapytałem lekko zmieszany. - Jaki
związek ma
ta historia ze mną, chcącym być bogatym?
-Daj mi trochę czasu, abym mógł ci to wyjaśnić - odrzekł bogaty
ojciec. - Thomas Edison był kimś więcej niż tylko wynalazcą. Już
jako
młody chłopiec stał się właścicielem biznesu. Dzięki temu został
bogatym
i sławnym człowiekiem. Swoje umiejętności biznesowe,
potrzebne do
osiągnięcia sukcesu w realnym świecie, zdobywał poza szkołą.
Pytałeś
mnie, w jaki sposób ludzie stają się bogatymi, nieprawdaż?
-Tak - odpowiedziałem, czując się trochę zażenowany, że przerwałem
mu wypowiedź.
-To, co uczyniło go sławnym w związku z wynalezieniem
żarówki,
to było jego doświadczenie jako człowieka biznesu i operatora
telegrafu
- powiedział bogaty ojciec. - Będąc operatorem telegrafu wiedział,
co
sprawiło, że wynalazca telegrafu odniósł sukces. Było to
związane
z systemem biznesu, systemem linii, słupów, umiejętności ludzkich i
stacji
przekaźnikowych. Już jako bardzo młody człowiek, Thomas
Edison
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Bogaty ojciec przytaknął. - Większość ludzi chodzi do szkoły, aby
nauczyć się bycia pracownikiem należącym do systemu i wielu nie jest
w stanie dostrzec całości tegoż systemu. Dostrzegają jedynie wartość
swojej pracy, gdyż do tego tylko ich przygotowano. Innymi słowy, oni
widzą jedynie drzewa, a nie cały las.
- Zatem większość ludzi pracuje dla systemu, a nie po to, by być
właścicielem systemu - dodałem.
Bogaty ojciec zgodził się z tym stwierdzeniem i rzekł: - Wszystko, co
ludzie dostrzegają - to wynalazek bądź też produkt. Nie dostrzegają
natomiast systemu, nie dostrzegają również tego, co tak naprawdę czyni
ludzi bogatymi.
- Jaki ma to związek z Thomasem Edisonem i elektryczną żarówką?
- zapytałem.
Bogaty ojciec odpowiedział: - Potęgą żarówki nie była sama żarówka,
lecz system linii elektrycznych i stacji przekaźnikowych, zasilających
żarówkę. Thomas Edison stał się bogaty i sławny, ponieważ potrafił
dostrzec całościowy obraz, podczas gdy inni ludzie widzieli jedynie
żarówkę.
- Potrafił dostrzec ten całościowy obraz, ponieważ posiadał doświadczenie w biznesie, które zdobył pracując na kolei oraz jako operator
telegrafu - powiedziałem.
Bogaty ojciec przytaknął. - Kolejnym słowem związanym z systemem
jest słowo sieć. Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się, jak być bogatym,
musisz zrozumieć potęgę tkwiącą w sieciach. Najbogatsi ludzie na świecie
budują sieci, pozostali przygotowywani są do szukania pracy.

„Najbogatsi ludzie na świecie budują sieci, pozostali
przygotowywani są do szukania pracy".

l
-Bez sieci elektrycznej, żarówka miałaby bardzo małe znaczenie dla

ludzi - stwierdziłem.
-Zaczynasz pojmować, o co chodzi - uśmiechnął się bogaty ojciec.
- A zatem ludzie stają się bogatymi za sprawą tego, że budują i są
właścicielami systemu sieci. Posiadanie sieci czyni ich bogatymi.
- Sieci? Jeśli więc chcę stać się bogatym, muszę koniecznie nauczyć
się, jak zbudować biznes oparty na sieci?
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-Widzę, że zaczynasz rozumieć, o co chodzi - powiedział bogaty

ojciec. - Istnieje więcej sposobów niż tylko jeden na stanie się
bogatym,
ale super-bogaci zawsze budują sieci. Popatrz, jak John D.
Rockefeller
stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. On dokonał
znacznie
więcej, aniżeli tylko wydobywanie ropy. John D. Rockefeller stał
się
jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ponieważ zbudował sieć
stacji
benzynowych, zorganizował ciężarówki, okręty i rurociągi, którymi
płynie
ropa. Stał się on tak bogaty i potężny dzięki swojej sieci, że
rząd
amerykański zmusił go do podzielenia tej sieci, nazywając j ą
monopolem.
-A Alexander Graham Bell wynalazł telefon, który stał się ostatecznie
siecią telefoniczną o nazwie AT&T - dodałem.
Bogaty ojciec przytaknął, kiwając głową. - Potem przyszły sieci
radiowe, a następnie telewizyjne. Za każdym razem, kiedy pojawiał się
nowy wynalazek, ci, którzy się bogacili, byli tymi, którzy budowali i - byli
właścicielami sieci, która wspierała wynalazek. Wiele wysoce opłacanych
gwiazd i lekkoatletów stało się bogatymi, ponieważ sieci radiowe i telewizyjne uczyniły ich bogatymi i sławnymi.
- Dlaczego nasz system szkolny nie uczy nas budowania sieci?
- zapytałem.
Bogaty ojciec wzruszył ramionami i odpowiedział: - Nie wiem
dlaczego. Może dlatego, że większość ludzi jest szczęśliwa, kiedy znajdzie
pracę i jest pracownikami ogromnych sieci - sieci, które czynią bogatych
bogatszymi. Ja nie chciałem pracować dla bogatych. Dlatego zbudowałem
własną sieć. Nie zarabiałem na początku dużo pieniędzy, gdyż na
zbudowanie sieci potrzeba czasu. Przez 5 lat zarabiałem o wiele mniej
niż moi współpracownicy. Jednakże po l O latach byłem o wiele bogatszy
niż moi koledzy z klasy, nawet od tych, którzy zostali lekarzami
i prawnikami. Dzisiaj zarabiam o wiele więcej, aniżeli im się mogło
marzyć. Dobrze zaprojektowany i zarządzany biznes sieciowy przyniesie
o wiele więcej, aniżeli ciężka praca jednostki.
Bogaty ojciec zaczął wyjaśniać, że karty historii wypełnione są
opowieściami o bogatych i sławnych ludziach, którzy zbudowali sieci.
Kiedy pojawiły się pociągi, wielu ludzi się wzbogaciło. Tak samo było
z samolotami, okrętami, samochodami, sklepami, takimi jak: Wal-Mart,
Gap, Radio Shack. W dzisiejszym świecie potęga superkomputerów oraz
potęga komputerów osobistych daje możliwość wielu jednostkom
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osiągnięcia ogromnego bogactwa, gdyby tylko popracowali nad
zbudowaniem własnej sieci. Ta książka i moja firma, richdad.com, mają
służyć tym wszystkim, którzy chcą budować własne biznesy oparte na
sieciach.
Bili Gates, obecnie najbogatszy człowiek na świecie, stał się bogatym,
przyłączając system operacyjny do sieci IBM. Beatlesi zdobyli światową
sławę dzięki potędze sieci radiowych, telewizyjnych oraz sklepów
z nagraniami. Gwiazdy sportu zarabiają miliony dolarów dzięki potędze
sieci radiowych i telewizyjnych. Internet, który jest najnowszym
światowym wynalazkiem, jeśli chodzi o sieć, uczynił wielu ludzi
milionerami, a nawet niektórych miliarderami. Moje umiejętności pisania
przyniosły mi wiele milionów dolarów nie dlatego, że jestem wielkim
pisarzem, ale dzięki partnerstwu w biznesie z siecią AOL Time Warner.
W richdad.com współpracujemy z Time Warner Books i AOL poprzez
Internet. To są wspaniałe firmy i wspaniali ludzie do współpracy.
Richdad.com tworzy również sieć współpracy z innymi firmami na całym
świecie: w Japonii, Chinach, Australii, Wielkiej Brytanii, Europie, Afryce,
Ameryce Południowej, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Indonezji,
Meksyku, Filipinach i Tajwanie. Zgodnie z tym, co powiedział bogaty
ojciec: „Bogaci budują sieci, pozostali szukaj ą pracy".

Dlaczego bogaci stają się bogatsi?
Większość nas zapewne słyszała przysłowie: „Kiedy wejdziesz między
wrony, musisz krakać jak i one". No cóż, to powiedzenie jest prawdziwe
nie tylko dla wron, ale również dla ludzi bogatych, biednych i klasy
średniej. Innymi słowy, bogaci tworzą sieci z bogatymi, biedni z biednymi,
a klasa średnia trzyma się z klasą średnią. Bogaty ojciec często powtarzał:
„Jeśli chcesz stać się bogaty, musisz tworzyć sieci z bogatymi lub z tymi,
którzy pomogą ci się wzbogacić". Mawiał też: „Wielu ludzi spędza życie
trzymając się z ludźmi, którzy powstrzymuj ą ich od jakichkolwiek decyzji
finansowych". Jedna z idei, którą ta książka ma przekazać jest taka, że
biznes w marketingu sieciowym jest robieniem interesów z ludźmi, którzy
są tu po to, aby pomóc ci się wzbogacić. Jedno z pytań, które możesz
zechcieć sobie zadać, jest następujące: „Czy firma, dla której pracuję
i ludzie, z którymi spędzam czas, chcą mnie wzbogacić? Czy raczej ta
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firma i ci ludzie są bardziej zainteresowani tym, abym kontynuował ciężką
pracę?".
W piętnastym roku życia wiedziałem, że jednym ze sposobów, abym
stał się bogatym i finansowo niezależnym, było nauczenie się, jak tworzyć
sieci z ludźmi, którzy mogliby pomóc mi stać się bogatym i finansowo
niezależnym. Doskonale to rozumiałem. Jednakże dla wielu moich
kolegów ze szkoły średniej, tym co miało sens, było otrzymywanie
dobrych ocen oraz znalezienie bezpiecznej pracy. Kiedy miałem 15 lat,
zdecydowałem, że będę poszukiwał przyjaciół, którzy będą zainteresowani
mną jako osobą dążącą do stania się bogatą, a nie - jako lojalnym pracownikiem pracującym dla bogatych. Gdy patrzę wstecz na moje życie,
stwierdzam, że decyzja, którą podjąłem w wieku 15 lat, była decyzją
zmieniającą to życie. Nie była ona łatwa, gdyż mając 15 lat, musiałem
uważać na to, z kim spędzam czas i których nauczycieli mam słuchać. Ci
z was, którzy rozważają zbudowanie własnego biznesu, muszą uważać
na to, z kim spędzają czas i kim są ich nauczyciele. To jest bardzo istotna
sprawa. Jako młody chłopiec, już w szkole średniej zacząłem bardzo
rozważnie dobierać swoich przyjaciół i „nauczycieli", ponieważ rodzina,
przyjaciele i nauczyciele są bardzo ważnym elementem sieci.

Szkolą biznesu
Jeśli chodzi o mnie, to jestem podekscytowany, pisząc tę książkę
i wspierając marketing sieciowy. Wiele takich firm oferuje milionom ludzi
taką samą edukację w biznesie, jąkają otrzymałem od bogatego ojca
i - możliwość budowania własnej sieci, zamiast spędzania swojego życia
na pracy dla sieci.
Nauczanie ludzi, aby zrozumieli potęgę budowania ich własnego
biznesu, ich własnej sieci, nie jest łatwym zadaniem. Powodem tego jest
fakt, iż większość ludzi nauczono, aby byli lojalnymi, ciężko pracującymi
pracownikami, a nie właścicielami biznesu, którzy budują własną sieć.
Po powrocie z Wietnamu, gdzie byłem oficerem piechoty morskiej
i pilotem helikoptera, rozważałem ponowne pójście do szkoły, aby zdobyć
dyplom MBA. Bogaty ojciec odradził mi to. Powiedział: „Jeśli zdobędziesz MBA w tradycyjnej szkole, to nauczysz się, jak być pracownikiem
bogatych. Jeżeli chcesz być bogatym, a nie jedynie wysoko opłacanym
pracownikiem bogatych, musisz iść do takiej szkoły biznesu, która nauczy

SZKOŁA BIZNESU DLA LUDZI , KTÓRZY LUBIĄ POMAGAĆ INNYM

cię, jak zostać przedsiębiorcą. Przez taki właśnie rodzaj szkoły cię
prowadzę". Bogaty ojciec powiedział również, że: „Problem z większością
szkół biznesu jest taki, że biorą najzdolniejsze jednostki i uczą je, jak
zostać menedżerami pracującymi dla bogatych, a nie menedżerami
kierującymi pracownikami". Jeśli śledziłeś wiadomości dotyczące Enronu
i WorldCom, mogłeś usłyszeć, że wysoko wykształceni menedżerowie
byli posądzeni o to, że myśleli tylko o sobie, a nie o pracownikach
i inwestorach, którzy powierzyli im swoje życie i pieniądze. Wielu wysoko
wykształconych i wysoko opłacanych menedżerów mówiło swoim
pracownikom, aby kupowali więcej akcji firmy, podczas gdy sami
sprzedawali te akcje. Pomimo tego, że Enron i WorldCom są skrajnymi
przypadkami, taki rodzaj egoistycznego zachowania widoczny jest na co
dzień w świecie korporacji i na giełdzie.
Znaczącym powodem, dla którego wspieram marketing sieciowy jest
to, że wiele firm w tym biznesie jest tak naprawdę szkołą biznesu. Nie
jest to szkoła biznesu, która kształci inteligentne dzieci w kierunku bycia
pracownikiem dla ludzi bogatych. Wiele firm marketingu sieciowego
- to szkoły biznesu, które przekazują wartości niespotykane w tradycyjnych szkołach biznesu. Takie wartości jak to, że najlepszym sposobem
osiągnięcia zamożności jest uczenie siebie oraz innych ludzi bycia
właścicielami biznesu, zamiast uczenia ich bycia lojalnymi pracownikami
pracującymi dla bogatych.

Inne sposoby bogacenia się
Wielu ludzi osiągnęło ogromną zamożność, budując biznesy oparte
na marketingu sieciowym. Tak naprawdę, niektórzy z moich najbogatszych
znajomych stworzyli fortuny, budując biznes w marketingu sieciowym.
Jednakże są jeszcze inne sposoby na osiągnięcie wielkiego bogactwa.
Dlatego też w następnym rozdziale książka poprowadzi nas poprzez inne
sposoby bogacenia się i co ważniejsze, osiągania niezależności finansowej,
uniezależniania się od codziennej harówki zarabiania na życie, trzymania
się kurczowo bezpiecznej pracy i życia od wypłaty do wypłaty. Po
przeczytaniu następnego rozdziału możesz mieć lepszy pogląd na to, czy
biznes oparty na marketingu sieciowym jest najlepszym sposobem dla
ciebie na stworzenie własnej fortuny, która doprowadzi cię do spełnienia
twoich marzeń i pasji.
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Istnieje więcej
sposobów na
wzbogacenie się
-Czy może mnie pan nauczyć jak zostać bogatym? - zapytałem mojego

nauczyciela biologii.
-Nie - odpowiedział. - Moim zadaniem jest pomóc ci skończyć szkołę
po to, abyś mógł znaleźć dobrą pracę.
-A jeśli j a nie chcę pracy na etacie? Jeśli j a chcę być bogaty? - zapytałem.
-Dlaczego chcesz być bogaty? - dociekał mój nauczyciel.
-Ponieważ chcę być wolny. Chcę mieć pieniądze i czas, abym mógł
robić to, co chcę. Nie chcę być pracownikiem przez większość
mojego
życia. Nie chcę, aby moje życiowe marzenia były uzależnione od
wielkości
mojej pensji.
-To nonsens. Marzysz o życiu bogatego próżniaka, ale nie osiągniesz
bogactwa, jeśli nie będziesz miał dobrych ocen w szkole, a w
konsekwencji
- dobrze płatnej pracy - przekonywał mnie nauczyciel. - A teraz
wracaj
do swojej żaby.
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W moich pozostałych książkach i programach edukacyjnych często
odnoszę się do trzech rodzajów edukacji, które są wymagane, jeśli chce
się osiągnąć finansowy sukces w życiu. Jest to edukacja: szkolna, profesjonalna i finansowa.
Edukacja szkolna
Ten rodzaj edukacji uczy nas szkolnych umiejętności: czytania,
pisania
i rozwiązywania zadań matematycznych. To jest bardzo ważna edukacja,
zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Prawdę mówiąc, nie byłem zbyt dobry
w tego rodzaju nauce. Byłem trójkowym uczniem przez większość mojego
życia, ponieważ nie byłem zbytnio zainteresowany tym, czego mnie
nauczano. Czytam wolno i robię błędy w pisowni. Pomimo tego, że czytam
powoli, czytam jednak bardzo dużo. Ja po prostu tylko czytam powoli
i czasami muszę tę samą książkę przeczytać dwa lub trzy razy, zanim
zrozumiem, co czytam. Również nie jestem zbyt dobry w pisaniu, chociaż
nieustannie coś piszę.
Mimo że nie jestem dobry w pisaniu, sześć napisanych przeze mnie
książek znalazło się na listach bestsellerów w New York Times, Wall Street
Journal i Business Week. Tak, jak stwierdziłem w Bogatym ojcu, Biednym
ojcu, nie jestem autorem najlepiej piszącym, ale najlepiej się sprzedającym. Opłaciło się uczenie mnie sprzedaży przez bogatego ojca, choć
nie odniosło to skutku w szkole, co widać po moich ocenach.
Edukacja profesjonalna
Ten rodzaj edukacji uczy nas, jak pracować za pieniądze. W latach
mojej młodości najzdolniejsze dzieci szły studiować, aby stać się
lekarzami, prawnikami i księgowymi. Inne szkoły nauczają, jak zostać
asystentami lekarzy, hydraulikami, murarzami, elektrykami czy mechanikami. Kiedy spojrzysz w książkę telefoniczną, pod hasłem „edukacja"
lub „szkoła", zobaczysz te strony wypełnione szkołami, które kształcą
profesjonalistów, aby uczynić ich bardziej skutecznymi w poszukiwaniu
pracy.
Ponieważ ja nie uczyłem się zbyt dobrze na pierwszym poziomie
edukacji, poziomie szkolnych umiejętności, zawód lekarza, prawnika czy
księgowego nie był dla mnie. Zamiast tego, uczęszczałem do szkoły
w Nowym Jorku i zostałem oficerem okrętowym, mogącym pływać

ISTNIEJE WIĘCEJ SPOSOBÓW NA WZBOGACENIE SIĘ

17

na tankowcach przewożących paliwo oraz wielkich statkach pasażerskich.
Ponieważ toczyła się wojna w Wietnamie, po ukończeniu szkoły, zamiast
podjąć pracę na statku handlowym, pojechałem do Pensacola na Florydzie,
gdzie uczęszczałem do marynarskiej szkoły pilotażu i zostałem pilotem,
a potem latałem w oddziałach piechoty morskiej w Wietnamie. Obaj
ojcowie byli zdania, że obowiązkiem syna jest walczyć za swój kraj, więc
ja i mój brat pojechaliśmy jako ochotnicy do Wietnamu. W wieku 23 lat
miałem już dwa zawody: byłem oficerem marynarki handlowej oraz
pilotem, ale tak naprawdę nigdy nie wykorzystałem żadnego z nich do
robienia pieniędzy.
Nawiasem mówiąc, ironią losu jest to, że profesja, z której słynę, a
więc pisanie - to jednocześnie przedmiot, którego nie zaliczyłem dwa
razy w szkole średniej.
Edukacja finansowa

Tego rodzaju edukacja uczy cię, jak pieniądze powinny pracować za
ciebie, a nie ty za pieniądze. W większości naszych szkół ten trzeci poziom
edukacji nie jest prowadzony.
Mój biedny ojciec myślał, że dobra szkolna i profesjonalna edukacja
była wszystkim, czego potrzeba, aby osiągnąć sukces w prawdziwym
świecie. Bogaty ojciec mówił: „Jeśli masz słabe wykształcenie finansowe,
będziesz zawsze pracował dla bogatych". W Richdad.com zrobiliśmy
wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć produkty, które dostarczają
tej samej edukacji finansowej, jaką przekazał mi bogaty ojciec. Mamy
takie produkty, jak: gry planszowe CASHFLOW101, 202 i CASHFLOW
dla dzieci, które przekazują w przyjemny sposób tę samą wiedzę finansową
i te same umiejętności finansowe, jakich nauczał mnie bogaty ojciec.

„Naucz się, aby twoje pieniądze pracowały za ciebie,
a nie ty za pieniądze".

Finansowa katastrofa
Według mnie, zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa zachodnie,
spotka finansowa katastrofa, którą spowoduje załamanie się naszego
obecnego, niezbyt sprawnego systemu edukacyjnego, który nie realizuje
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w szkole i na studiach programów dotyczących finansów, odzwierciedlających rzeczywistość. Zapewne większość z nas wie, że my otrzymaliśmy niewiele finansowej edukacji w szkole, a według mnie, wiedzieć,
jak zarządzać pieniędzmi i jak je inwestować - to bardzo ważna umiejętność życiowa.
Ostatnimi czasy obserwowaliśmy, jak miliony ludzi traciły biliony
dolarów na giełdzie. W najbliższej przyszłości przewiduję finansową
katastrofę, ponieważ miliony ludzi urodzonych po 1950 roku nie będzie
miało wystarczającej ilości pieniędzy na emeryturę. A jeszcze ważniejsze
niż pieniądze na emerytury są pieniądze na opiekę medyczną. Często
słyszę doradców finansowych, którzy mówią: „Gdy przejdziesz na
emeryturę, twoje wydatki się zmniejszą". Ale ci doradcy niestety nie
mówią, że kiedy przejdziesz na emeryturę, twoje wydatki na opiekę
medyczną się zwiększą, nawet jeśli twoje wydatki na życie się zmniejszą.
Mój biedny ojciec uważał, że rząd powinien zaopiekować się tymi,
którzy nie mają pieniędzy. W głębi serca zgadzam się z nim, ale mój
finansowy umysł zastanawia się, w jaki sposób nasz rząd będzie w stanie
dostarczyć finansowego wsparcia milionom ludzi, którzy będą wkrótce
potrzebowali takiego wsparcia, jak i pieniędzy na opiekę medyczną. Do
roku 2010, pierwsze 83 miliony ludzi z wyżu demograficznego przejdzie
na emeryturę. Moje pytanie brzmi: „Ilu z nich będzie miało wystarczającą
ilość pieniędzy na przetrwanie, gdy skończą się już ich dni pracy?".
A skoro miliony ludzi będą potrzebowały miliardów dolarów na
przetrwanie, to czy młodzi ludzie będą chcieli finansować niezbędne
wydatki wszystkich starszych ludzi?
Moim zdaniem bardzo ważne jest to, aby nasz system szkolny zaczął
prowadzić finansową edukację tak szybko, jak to możliwe. Nauczenie
się, jak zarządzać pieniędzmi i jak je inwestować, jest z pewnością tak
ważne, jak nauczenie się robienia sekcji zwłok żabie.

Osobisty komentarz
Moja żona i ja byliśmy w stanie przejść wcześniej „na emeryturę"
bez potrzeby pracy na etacie, bez asysty ze strony rządu, bez akcji
giełdowych i funduszy inwestycyjnych. Dlaczego nie mamy akcji
i funduszy inwestycyjnych? Według nas fundusze inwestycyjne są
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jednymi z najbardziej ryzykownych inwestycji. Owszem, są to dobre
inwestycje, jeśli nie masz żadnej finansowej edukacji ani doświadczenia.
Jeżeli śledziłeś ostatnimi czasy wiadomości finansowe, być może
zauważyłeś, że zanim giełda papierów wartościowych się załamała, co
zaczęło się w marcu 2000 roku, doradcy finansowi mówili: „Inwestuj
długoterminowo, kupuj, trzymaj i dywersyfikuj". A kiedy już rynek się
załamał, oni nadal doradzają: „Inwestuj długoterminowo, kupuj, trzymaj
i dywersyfikuj". Czy dostrzegasz jakąś różnicę w tych radach?

„Budowanie własnego biznesu jest najlepszym
sposobem na stanie się bogatym. Gdy już zbudujesz
swój biznes i masz solidny przepływ pieniędzy,
wtedy możesz zacząć inwestować w inne aktywa".
Zatem, jeśli nie masz dobrego finansowego wykształcenia, to zapewne
będziesz chciał robić tak, jak większość finansowych doradców radzi,
a to oznacza oszczędzanie pieniędzy, kupowanie funduszy inwestycyjnych, inwestowanie długoterminowe oraz dywersyfikowanie. Jeżeli
masz dobre finansowe wykształcenie, nie musisz podążać za tak ryzykownymi radami. Zamiast tego możesz zrobić to, co doradził mi bogaty ojciec:
najpierw zbudować biznes. Powiedział on: „Budowanie własnego biznesu
jest najlepszym sposobem na stanie się bogatym". Bogaty ojciec dodał
też: „Gdy już zbudujesz swój biznes i masz solidny przepływ pieniędzy,
wtedy możesz zacząć inwestować w inne aktywa".

Inne sposoby stawania się bogatym
Bogaty ojciec powiedział: „Ponieważ tak wielu ludzi nie ma
odpowiedniego finansowego wykształcenia, stają się bogatymi na wiele
interesujących sposobów, innych, aniżeli budowanie sieci biznesu. Na
przykład, miliony ludzi próbują stać się bogatymi, grając na loterii lub
ciężko pracując i oszczędzając pieniądze. I rzeczywiście, niektórzy bogacą
się, używając tych różnorodnych metod". Dodał również: „Jeśli chcesz
stać się bogaty, musisz znaleźć taki sposób na wzbogacenie się, jaki będzie
najlepszy dla ciebie". Poniżej podaję inne sposoby bogacenia się:
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1.Możesz stać się bogatym poprzez zawarcie związku małżeń-

skiego z kimś, kto jest bogaty. To jest bardzo popularny sposób
dochodzenia do bogactwa. Bogaty ojciec powiedziałby w tym
przypadku:
„Wiesz chyba, jakiego rodzaju osoba wchodzi w związek
małżeński
dla pieniędzy".
2.Możesz stać się bogatym poprzez bycie oszustem. Bogaty ojciec

powiedział: „Problem bycia oszustem jest taki, że musisz zadawać
się
z innymi oszustami. A większość biznesu działa w oparciu o
zaufanie.
Jak możesz ufać komuś, skoro twoi partnerzy są oszustami?".
Dodał
również: „Jeżeli jesteś uczciwy i popełniasz niezawiniony błąd w
biznesie,
większość ludzi to zrozumie i da ci drugą szansę. W dodatku,
jeśli
wyciągniesz odpowiednie wnioski ze swojego niezawinionego
błędu,
staniesz się lepszym człowiekiem biznesu. Ale jeśli jesteś
oszustem
i popełnisz błąd, wtedy albo pójdziesz do więzienia, albo twoi
partnerzy
ukarzą cię skutecznie w sobie tylko znany sposób".
3.Możesz stać się bogatym poprzez bycie chciwym. Bogaty ojciec

kiedyś stwierdził: „Świat jest przepełniony ludźmi, którzy stali się
bogaci,
ponieważ byli chciwymi. Najbardziej ze wszystkich typów ludzi
bogatych
pogardza się tymi, którzy są chciwi".
Po załamaniu się rynku akcji w 2000 roku, świat karmił się historyjkami o firmach, które fałszowały swoje wyniki finansowe, o menedżerach, którzy kłamali inwestorom, o tych, którzy sprzedawali akcje
nielegalnie i - o szefach korporacji, którzy mówili swoim pracownikom,
aby kupowali udziały, podczas gdy oni je sprzedawali. Od miesięcy
wiadomości były wypełnione historiami o liderach Enronu, WorldCom,
Arthur Anderson i o analitykach z Wall Street, którzy kłamali, oszukiwali
i kradli. Innymi słowy, niektórzy z tych bogatych i chciwych ludzi byli aż
tak chciwi, że łamali prawo i stawali się oszustami. Pierwszych kilka lat
XXI wieku objawiło się kilkoma najgorszymi przykładami chciwości,
korupcji i braku moralnych zasad, dając dowód na to, że nie wszyscy
oszuści zajmują się narkotykami albo noszą maski i okradają banki.
4. Możesz stać się bogatym, żyjąc oszczędnie. Bogaty ojciec powiedział: „Próba wzbogacenia się poprzez oszczędne życie jest najpopularniejszym sposobem bogacenia się dla wielu ludzi". Wyjaśniając dalej
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rzekł: „Ludzie, którzy próbują wzbogacić się, żyjąc oszczędnie, to tacy,
którzy żyj ą poniżej poziomu dostępnych sobie środków. Mogliby znaleźć
sposób na pomnożenie tych środków, lecz nie czynią tego". Dodał również:
„Problem z bogaceniem się poprzez oszczędne życie jest taki, że ciągle
żyjesz tanizną". Wszyscy słyszeliśmy historie o ludziach, którzy ciułali
pieniądze przez całe życie, oszczędzając każdy grosz, kupując na wyprzedażach, a wszystko po to, aby zgromadzić masę pieniędzy. I nawet, gdy
już zgromadzili dużo pieniędzy, nadal prowadzą ubogie życie jak ktoś,
kto jest naprawdę biedny. Według bogatego ojca, posiadanie dużej ilości
pieniędzy i życie jak osoba biedna, jest prawie pozbawione sensu.
Bogaty ojciec miał znajomego, który żył oszczędnie całe swoje życie.
Oszczędzając pieniądze, nigdy nie wydawał ich na nic, oprócz niezbędnych rzeczy. Najsmutniejsze w tej historii było to, że jego dzieci nie
mogły się doczekać, kiedy ich ojciec umrze, aby mogły wreszcie rozdysponować pieniądze. Kiedy już umarł, jego troje dzieci wzięło te pieniądze
i wydało je w czasie krótszym niż trzy lata. Po wydaniu wszystkich
pieniędzy byli tak samo biedni jak niegdyś ich ojciec, chociaż on miał
kiedyś dużo pieniędzy. Dla bogatego ojca ludzie, którzy ciułaj ą pieniądze
i żyją biednie, są ludźmi, którzy czczą pieniądze, czyniąc je swoim
mistrzem, a powinni raczej sprawić, aby to oni posiadali władzę nad
pieniędzmi.
5. Możesz stać się bogatym poprzez ciężką pracę. Problem, jaki
dostrzegł bogaty ojciec w związku z ciężką pracą był następujący: ludziom
ciężko pracującym trudno było cieszyć się swoimi pieniędzmi oraz swoim
życiem. Innymi słowy, ciężka praca była jedyną rzeczą, którą znali. Nie
wiedzieli natomiast, jak można miło spędzać czas.

Ciężka praca na niewielki przychód
Bogaty ojciec uczył swojego syna i mnie, że wielu ludzi pracuje ciężko
na zły rodzaj przychodu. Powiedział: „Ludzie, którzy ciężko pracują za
pieniądze, wykonując pracę manualnie, często pracują na zły rodzaj
przychodu, ponieważ przychód wypracowany manualnie jest przychodem
najbardziej opodatkowanym ze wszystkich przychodów. Ludzie, którzy
pracują na zły przychód, często pracują coraz ciężej po to tylko, żeby
zapłacić więcej podatku". Według bogatego ojca, pracowanie na przychód,
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który jest coraz bardziej opodatkowany, nie może być oznaką finansowej
inteligencji. Większość ludzi, którzy mają pracę na etacie, pracuje za
pieniądze, które są najwyżej opodatkowane. W dodatku, ludzie, którzy
są najgorzej opłacani, często płacą najwyższe podatki.
Kiedy byłem małym chłopcem, bogaty ojciec nauczył mnie, że istnieje
więcej niż j eden rodzaj przychodu. Powiedział również, że „istnieje dobry
i zły przychód". W tej książce dowiesz się, na jaki rodzaj przychodu
warto ciężko pracować i jaki przychód jest coraz mniej opodatkowany,
nawet, jeśli zarabiasz coraz więcej.
Bogaty ojciec zwrócił też uwagę, zarówno swojego syna jak i moją,
że wielu ludzi pracuje ciężko całe życie, a i tak pod koniec swojego życia
ma mało do pokazania ze swego dorobku. Z tej książki dowiesz się, że
być może będziesz musiał pracować ciężko przez kilka lat, ale w końcu
będziesz mógł zdecydować, że już nie chcesz więcej pracować, jeśli
oczywiście taki będzie twój wybór.
1.Możesz stać się bogatym będąc wyjątkowo mądrym, utalento-

wanym, atrakcyjnym lub zdolnym. Tiger Woods jest
przykładem
wyjątkowo utalentowanego gracza w golfa, który spędził lata na
rozwijaniu swojego talentu. Jednakże bycie zdolnym, mądrym i
utalentowanym
wciąż nie daje gwarancji stania się bogatym. Bogaty ojciec mówił:
„Świat
jest wypełniony zdolnymi ludźmi, którzy nigdy nie stają się
bogatymi.
Pojedź do Hollywood, a zobaczysz jak wielu pięknych,
przystojnych
i utalentowanych aktorów zarabia mniej niż większość ludzi".
Statystyki
pokazują również, że 65% sportowców zawodowych nie ma
pieniędzy
w 5 lat po zakończeniu wysoko płatnej zawodowej kariery. W
świecie
pieniędzy, aby stać się bogatym, należy mieć coś więcej, aniżeli
tylko
umysł dany od Boga, talent czy dobry wygląd.
2.Możesz stać się bogatym poprzez to, że masz szczęście. Wzboga-

cenie się poprzez bycie szczęściarzem jest prawie tak samo
popularne,
jak chęć wzbogacenia się poprzez oszczędne życie. Jak zapewne
większość
z nas wie, miliony ludzi poświęca miliardy, może nawet biliony
dolarów
na loterii, na wyścigach, w kasynach i na różnych imprezach
sportowych,
mając nadzieję, że nagle staną się bogatymi, tylko dlatego, że im
się

poszczęści. Wszyscy wiemy, że aby jednej osobie się
poszczęściło,
potrzeba tysięcy, może milionów pechowców. I znów badania
dowodzą,
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że ci, którzy wygrali na loterii, po 5 latach są już bez pieniędzy, nawet,
jeśli wygrali więcej, niż mogliby zarobić w swoich pięciu życiach razem
wziętych. Dlatego też, bycie szczęściarzem jeden lub dwa razy, nie
oznacza, że staniesz się zamożny na zawsze.
1.Możesz stać się bogatym poprzez odziedziczenie pieniędzy. To,
czy odziedziczysz pieniądze, powinieneś wiedzieć już wcześniej zanim
skończysz dwadzieścia lat. Jeśli dowiesz się, że nie odziedziczysz
nic, to
oczywiście będziesz musiał znaleźć inny sposób na stanie się
bogatym.
2.Możesz stać się bogatym inwestując. Jednym z najpospolitszych
narzekań, jakie słyszę, jest to, że trzeba mieć pieniądze, aby
inwestować.
W dodatku, w większości przypadków, jest to prawda. Jest jeszcze
jeden
problem z inwestowaniem. Możesz stracić to wszystko, co
zainwestowałeś, jeśli nie masz finansowego wykształcenia i nie zostałeś
przeszkolony, aby być inwestorem. Tak, jak większość z nas zauważyła,
giełda
akcji jest ryzykowna i zmienna, a to oznacza, że jednego dnia
zarabiasz
pieniądze, a następnego dnia możesz wszystko stracić. Jeśli chodzi o
nieruchomości, to pomimo tego, że korzystasz z pieniędzy banku,
aby
inwestować, nadal potrzeba pieniędzy i wykształcenia, aby
zgromadzić
ogromne bogactwo. Z tej książki dowiesz się, jak zdobyć pieniądze,
aby
inwestować, a co ważniejsze nauczysz się, jak stać się inwestorem,
zanim
zaryzykujesz swoje pieniądze.
10. Możesz stać się bogatym dzięki zbudowaniu biznesu. Budowanie biznesu jest sposobem większości zamożnych ludzi na stanie się
bardzo bogatymi, co wielu zrobiło. Bili Gates zbudował Microsoft.
Michael Dell stworzył Dell Computers w swoim pokoju w akademiku.
Problem z budowaniem biznesu od podstaw polega na tym, że jest to
najbardziej ryzykowny sposób bogacenia się. Mniej ryzykowne jest kupno
franchisingu, ale może okazać się bardzo drogie. Cena zakupu praw do
dobrze znanego franchisingu rozciąga się w granicach od 100 000 dolarów
do 1,5 miliona dolarów. Do tego należy dodać miesięczne opłaty za
szkolenia, reklamę i wsparcie. W dodatku, to wsparcie wcale nie jest
gwarancją ogromnego bogactwa. Często osoby, które kupiły franchising,
muszą wnosić stałe opłaty, nawet wtedy, gdy ich własny franchising
przynosi straty. Choć kupno franchisingu jest mniej ryzykowne niż
rozpoczynanie własnego biznesu od zera, statystyki dowodzą, że jedna

trzecia wszystkich franchisingów w końcu upada.
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wypowiadane dyskretnie i cicho. Na zewnątrz, brali oni udział w wydarzeniach charytatywnych, darowali pieniądze na szczytne cele, ale
większość z nich robiła to tylko dla społecznego uznania. Na prywatnych
spotkaniach często słyszałem, co myślą naprawdę, a wypowiedzi te były
podobne do wypowiedzi wspomnianego inwestora, który przemawiał
w słynnej szkole biznesu.
Oczywiście nie wszyscy bogaci ludzie mają takie poglądy. Cały czas
jestem pod wrażeniem tego, jak wielu zamożnych ludzi jest naprawdę
bogatych i odniosło sukces, a mimo to nadal są chciwi i niemal nie
interesują się tymi, którzy mają mniej szczęścia. Powtarzam, że nie
wszyscy bogaci mają takie nastawienie, ale procent tych chciwych jest
znaczący, patrząc na to z mojego doświadczenia.
Zasadniczym powodem, dla którego wspieram działalność marketingów sieciowych jest to, że systemy te są bardziej sprawiedliwe niż
inne systemy nabywania bogactwa. Henry Ford, jeden z największych
ludzi biznesu, stał się bogaty poprzez wypełnianie misji firmy Ford Motor
Company. Misja Forda brzmiała następująco: „Demokratyzujmy
poruszanie się automobilami". Misja ta była bardzo rewolucyjna, gdyż
na początku XX wieku pojazdy mechaniczne były dostępne jedynie dla
bogatych. Pomysł Henry'ego Forda był taki, aby każdego było stać na
pojazd. Na tym właśnie polegała „demokratyzacja poruszania się
automobilami". Interesujące jest to, że Henry Ford był pracownikiem
Edisona i w swoim wolnym czasie zaprojektował swój pierwszy pojazd.
W 1903 roku narodziła się firma Ford Motor Company. Poprzez obniżenie
kosztów produkcji i zaadaptowanie linii produkcyjnej do masowej
produkcji standardowych i niedrogich samochodów, Ford stał się
największym producentem samochodów na świecie. Nie tylko uczynił
swój samochód przystępnym cenowo, ale wypłacał też największe pensje
swoim pracownikom, jak również oferował im udział w zyskach, przeznaczając na to 30 milionów dolarów rocznie.
Innymi słowy, Henry Ford był człowiekiem, który stał się bogaty,
ponieważ dbał nie tylko o swoich klientów, ale również o swoich
pracowników. Był on hojnym człowiekiem, a nie chciwym. Henry Ford
był mocno krytykowany i atakowany przez tak zwanych intelektualistów.
Nie miał on dobrego wykształcenia i podobnie jak Thomas Edison był
często wyśmiewany ze względu na brak formalnego wykształcenia.
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Jedna z moich ulubionych historyjek o Henrym Fordzie opowiada
o tym, jak został poproszony o poddanie się testowi przygotowanemu
przez tak zwanych intelektualistów ze świata akademickiego. W wyznaczony dzień grupa tychże ludzi przybyła, aby przeprowadzić ustny test.
Chcieli udowodnić, że Henry Ford jest nieukiem.
Test rozpoczął jeden z intelektualistów pytając Forda, jaka jest siła
napięcia zwiniętej stali, której używał? Ford, nie znając odpowiedzi,
sięgnął po jedną ze słuchawek telefonicznych na swoim biurku i poprosił
wiceprezesa, który znał odpowiedź. Wiceprezes wszedł, Henry Ford zadał
mu pytanie, które postawiono mu wcześniej, a ten na nie odpowiedział.
Następna mądra osoba zadała kolejne pytanie i Ford znów, nie znając
odpowiedzi, poprosił kogoś innego ze swoich pracowników, który znał
odpowiedź. Proces się powtarzał, aż w końcu jeden z intelektualistów
wykrzyknął: „No widzi pan, to dowodzi, że jest pan nieukiem. Nie zna
pan odpowiedzi na żadne z pytań".
Henry Ford odpowiedział: „Ja nie znam odpowiedzi, ponieważ nie
potrzebuję zaprzątać mojej głowy odpowiedziami, których wy
poszukujecie. Zatrudniłem zdolnych ludzi z waszych szkół, którzy
zapamiętali odpowiedzi na pytania, których oczekiwaliście ode mnie.
Moja praca nie polega na zapamiętywaniu informacji, które wy uważacie
za przejaw inteligencji. Moja praca polega na trzymaniu mojego umysłu
z dala od takich informacji, abym mógł myśleć". Po wygłoszeniu tej opinii
poprosił tych wszystkich mądrych ludzi ze świata akademickiego o wyjście.
Od wielu lat pamiętam o jednym z najważniejszych, moim zdaniem,
powiedzeń Henry'ego Forda: „Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak
niewielu ludzi się jej podejmuje".

„Myślenie - to najcięższa praca, dlatego tak niewielu
ludzi się jej podejmuje".

Bogactwo dla każdego
Według mnie, ta nowa forma biznesu - biznesu opartego na marketingu
sieciowym -jest rewolucyjna, gdyż po raz pierwszy w historii jest możliwe
to, aby każdy mógł wziąć udział w podziale bogactwa, które jak dotąd
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było zarezerwowane dla kilku wybrańców czy szczęściarzy. Jestem świadomy faktu, że ten rodzaj biznesu wzbudza pewne kontrowersje i można
spotkać w nim także chciwych lub takich, którzy oszukują, aby wykorzystać ten biznes do szybkiego wzbogacenia się. Jednakże, jeśli przyjrzysz
się dokładnie tej nowej formie biznesu, dostrzeżesz, że jest to bardzo
przyjazny system, gdy chodzi o udział w podziale bogactwa. Biznes oparty
na marketingu sieciowym nie jest dobrym biznesem dla ludzi chciwych.
W swojej budowie jest to perfekcyjny biznes dla ludzi, którzy lubią
pomagać innym ludziom. Innymi słowy, jedyny sposób, w jaki biznes
oparty na marketingu sieciowym działa, to zasada, że ty pomagasz komuś
innemu stać się bogatym, a przez to i ty się bogacisz. Dla mnie jest to
rzecz rewolucyjna, tak rewolucyjna, jak kiedyś osiągnięcia Thomasa
Edisona i Henry'ego Forda.
Wiem, iż większość ludzi chce być hojna. Nie potępiam chciwości,
ponieważ trochę chciwości i osobistego samozainteresowania jest zawsze
dobre. Ale kiedy chciwość lub osobisty zysk ujawnia się w nadmiarze,
wtedy większość z nas protestuje lub jest zdegustowana. Ponieważ
większość ludzi jest hojna i chce pomóc innym, ta nowa forma biznesu
sieciowego daje wielu ludziom możliwość pomagania znacznie większej
liczbie ludzi. Ten rodzaj systemu biznesu nie jest dla każdego. Ale jeśli
jesteś osobą, która chce pomóc tak wielu ludziom, aby ci osiągnęli swoje
finansowe cele i spełnili swoje marzenia, to biznes oparty na marketingu
sieciowym jest wart tego, abyś się nim zainteresował.

Podsumowanie
Obecnie istnieje wiele sposobów na stanie się bogatym. Najlepszą
metodą osiągnięcia bogactwa jest znalezienie sposobu, który będzie ci
najlepiej odpowiadał. Jeśli jesteś osobą, która lubi pomagać innym,
uważam, że ta nowa forma systemu biznesu - marketingu sieciowego
-jest dla ciebie. Dlatego właśnie zatytułowałem tę książkę: Szkolą biznesu
dla ludzi, którzy lubią pomagać innym. Jeżeli pomaganie innym nie leży
w kręgu twoich zainteresowań, jest jeszcze 10 innych sposobów do
wyboru.
W następnych rozdziałach będę omawiał podstawowe wartości, które
znalazłem w większości firm marketingu sieciowego. Według mnie,
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wartości te są najważniejszymi do rozważenia przez ciebie, aby zdecydować, czy stać się częścią biznesu sieciowego, czy nie. Bogaty ojciec
nauczył swojego syna i mnie, że podstawowe wartości są znacznie
ważniejsze niż pieniądze. Często mawiał: „Możesz wzbogacić się poprzez
oszczędne życie i chciwość. Możesz również wzbogacić się poprzez bycie
hojnym. Metoda, jaką wybierzesz, będzie ściśle związana z wartościami,
które tkwią głęboko w twoim wnętrzu".
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ROZDZIAŁ 3

Walor 1: Prawdziwa
równość szans
w biznesie

Często zadają mi takie pytanie: „Skoro nie osiągnąłeś bogactwa,
budując biznes oparty na marketingu sieciowym, dlaczego polecasz
innym, aby rozwijali ten rodzaj biznesu?".
Istnieje kilka powodów, dla których polecam ten rodzaj działalności
i opisuję go w tej książce.

Blokada umysłu
Była połowa lat 70-tych, gdy jeden z moich znajomych zaprosił mnie
na prezentację przedstawiającą nowe możliwości w biznesie. Będąc osobą
mającą w zwyczaju regularne poszukiwanie okazji biznesowych
i inwestycyjnych, zgodziłem się wziąć udział w spotkaniu. Mimo że
wydało mi się to trochę dziwne, iż spotkanie biznesowe miało się odbyć
w prywatnym mieszkaniu, a nie w biurze, jednak na nie poszedłem. Tamto
spotkanie miało być moim pierwszym zetknięciem się ze światem
marketingu sieciowego.
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Słuchałem uważnie trwającej trzy godziny prezentacji. Zgodziłem
się z większością powodów, dla których warto rozpocząć własny biznes.
Na początku nie zwróciłem uwagi na to, w jaki sposób ten rodzaj biznesu
różni się od biznesu, który ja buduję. Po prostu ja budowałem biznes,
który miał uczynić bogatym mnie samego, oni natomiast mówili o budowaniu biznesu, który uczyni bogatymi wielu ludzi. Na tamtym etapie
życia mój umysł nie był gotowy do zaakceptowania tak radykalnych
pomysłów. Uważałem, że biznes powinien uczynić bogatymi tylko jego
właścicieli.
Pod koniec wspólnie spędzonego wieczoru mój znajomy zapytał mnie,
co sądzę o przedstawionych możliwościach biznesowych. Moja odpowiedź była następująca: „Cóż, to było interesujące, ale zdecydowanie to
nie jest dla mnie".
Gdy znajomy pytał dalej, dlaczego nie jestem tym zainteresowany,
odpowiedziałem: „Już buduję swój własny biznes, dlaczego więc miałbym
budować go razem z innymi ludźmi? Po co miałbym im pomagać?".
I szybko dodałem: „Poza tym krążą pogłoski na temat marketingów
sieciowych, że tak naprawdę przypominają schemat piramidy i są
nielegalne". Zanim mój znajomy zdołał cokolwiek wyjaśnić, wyszedłem,
wsiadłem do samochodu i odjechałem.
Wówczas, w połowie lat 70-tych, byłem w trakcie budowania mojego
pierwszego międzynarodowego biznesu. Byłem wtedy bardzo zajęty, gdyż
pracowałem zawodowo, a cały wolny czas poświęcałem na budowanie
biznesu. Biznes, który budowałem, zajmował się produkcją i działaniami
marketingowymi mającymi na celu wprowadzenie na rynek pierwszych
portfeli zapinanych na rzepy, przeznaczonych dla surferów. Wkrótce po
moim pierwszym kontakcie z marketingiem sieciowym, mój portfelowy
biznes doszedł do rozkwitu. Dwa lata ciężkiej pracy zaczęły przynosić
efekty. Sukces, sława, pieniądze wydawały się wylewać na mnie i na
moich dwóch partnerów. Osiągnęliśmy nasz cel, którym było stanie się
milionerami przed ukończeniem 30-tego roku życia. O mojej firmie
i moich produktach pisały takie gazety, jak: Surfer, Runners World,
Gentleman s Quarterly. Mieliśmy zupełnie nowy produkt na rynku
akcesorii sportowych, a biznes rozwijał się na całym świecie.
Mój pierwszy międzynarodowy biznes prosperował, a ja nie myślałem
o marketingu sieciowym przez niemal 15 lat. Gdy więc zapoznano mnie
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z możliwościami biznesu opartego na marketingu sieciowym, mój umysł
zablokował się i więcej nie chciałem o tym słyszeć. Musiały minąć lata,
zanim zainteresowałem się nim na tyle, aby zmienić zdanie na temat tej
branży.

Zmiana nastawienia
We wczesnych latach 90-tych inny mój znajomy, którego cenię za
finansową mądrość i sukces w biznesie, powiedział mi, że robi interesy
w marketingu sieciowym. Bili był już bardzo zamożny dzięki inwestycjom
w nieruchomościach, więc zastanowiło mnie, dlaczego zajmuje się
marketingiem sieciowym. Trochę z ciekawości zapytałem go: - Dlaczego
jesteś w tym biznesie, przecież ty nie potrzebujesz pieniędzy, nieprawdaż?
Bili zaśmiał się głośno i rzekł: - Wiesz, że lubię robić pieniądze, jednak
nie jestem w tym biznesie, ponieważ ich potrzebuję. Moje finanse mają
się bardzo dobrze.
Wiedziałem, że w ciągu ostatnich dwóch lat Bili doprowadził do celu
pewne projekty handlowe związane z nieruchomościami, których wartość
przekraczała ponad miliard dolarów. Miałem więc świadomość tego, że
powodzi mu się dobrze. Jednak jego wymijająca odpowiedź spowodowała,
że byłem jeszcze bardziej zainteresowany, więc nalegałem: - W takim
razie, dlaczego zajmujesz się marketingiem sieciowym?
Bili pomyślał chwilę, a potem, używając swego powolnego stylu
mówienia, zaczął wyjaśniać: - Przez wiele lat ludzie prosili mnie
o wskazówki na temat inwestowania w nieruchomości. Chcieli po prostu
wiedzieć, jak stać się bogatym, inwestując w nieruchomości. Wielu nawet
chciało wiedzieć, czy mogą inwestować razem ze mną lub też, jak można
wyszukać nieruchomości, które nie wymagają wkładu własnych pieniędzy.
Wysłuchawszy tego stwierdzenia dodałem: - Mnie też zdarzają się
tego typu pytania.
- Jednak problem w tym - kontynuował Bili - że większość z nich nie
może inwestować ze mną, gdyż nie ma wystarczającej ilości pieniędzy.
Brak im 50 czy 100 tyś. dolarów niezbędnych do inwestowania
w nieruchomości na moim poziomie. Dodatkowo, szukają transakcji nie
wymagających udziału własnego, bo po prostu nie mają pieniędzy.
Niektórych z nich od bankructwa dzielą tylko dwie wypłaty. Dlatego też
poszukuj ą tanich inwestycji, nie wymagających wkładu własnego, które
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często są niekorzystne. Obaj wiemy, że najlepsze inwestycje w nieruchomościach przejmują ci, którzy mają pieniądze, nie zaś ci, którzy ich
nie mają.
-Rozumiem. Pamiętam czasy, kiedy byłem tak biedny, że żaden
bankier czy pośrednik biura nieruchomości nie traktował mnie
poważnie.
Oni po prostu nie maj ą pieniędzy lub też maj ą ich niewystarczającą
ilość,
abyś mógł im pomóc. Słowem, nie są wystarczająco zamożni,
aby
wspólnie z tobą inwestować.
-Poza tym, jeśli nawet mają jakąś małą sumę pieniędzy, są to często
oszczędności ich życia, a jak wiesz, ja nie doradzam
inwestowania
wszystkiego, co ktoś posiada. Gdy maj ą zainwestować oszczędności
życia,
obawiają się, że stracą to, co już zaoszczędzili. Zarówno ty, jak i ja,
wiemy,
że człowiek, który boi się coś stracić, często to traci - przytaknął
Bili.
Moja rozmowa z Billem trwała jeszcze tylko kilka minut, gdyż
spieszyłem się na lotnisko. Nadal nie byłem pewien, dlaczego on działa
w marketingu sieciowym, ale mój zablokowany umysł zaczął się otwierać.
Pragnąłem zrozumieć, dlaczego ktoś tak bogaty jak on, miał biznes
związany z marketingiem sieciowym. Zacząłem zdawać sobie sprawę
z faktu, że chodzi tu o coś więcej niż tylko o pieniądze.
Mój dialog z Billem kontynuowałem przez kilka kolejnych miesięcy.
Powoli zaczynałem rozumieć jego motywy, a najważniejsze z nich były
następujące:
1.Chciał pomagać ludziom. To był jego główny powód zajmowania

się tym biznesem. Będąc bardzo bogatym człowiekiem, nigdy nie
był
chciwy czy arogancki.
2.Chciał pomóc także sobie. Bili mawiał: „Musisz być bogaty, aby

inwestować ze mną. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli pomogę
wielu
ludziom stać się bogatymi, będę miał więcej inwestorów do
współpracy.
Zaskakujące bowiem jest to, że im większej liczbie ludzi
pomogę
zbudować ich własny biznes i przez to staną się bogaci, tym
bardziej
rozwinie się mój biznes, a w konsekwencji i ja stanę się bogatszy.
Teraz
mam dobrze prosperujący biznes zajmujący się dystrybucją
produktów
konsumenckich w sieci, mam więcej inwestorów oraz więcej
pieniędzy

do inwestowania. Z tego też powodu w ostatnich kilku latach
zacząłem
inwestować w większe przedsięwzięcia związane z
nieruchomościami.
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Wiesz przecież, że trudno jest stać się prawdziwie bogatym, inwestując
w małe nieruchomości. Można to osiągnąć, ale gdy nie masz odpowiednio
dużo pieniędzy, możesz robić interesy tylko na nieruchomościach, których
ludzie z pieniędzmi nie chcą".
3. Uwielbiał nauczać i uczyć się od innych. „Uwielbiam pracować
z ludźmi, którzy chcą się uczyć. Praca z tymi, którzy sądzą, że wszystko
wiedzą, jest naprawdę wyczerpująca. W moim świecie inwestowania
w nieruchomości pracuję niestety z wieloma ludźmi tego pokroju. Praca
z kimś, kto zna odpowiedzi na wszystkie pytania, jest naprawdę uciążliwa.
Dlatego też ci, którzy przystępują do marketingu sieciowego, szukają
nowych odpowiedzi, a przede wszystkim są gotowi uczyć się. Wprost
fascynuje mnie nauczanie, uczenie się czy też dzielenie się pomysłami
z ludźmi, którzy są otwarci na nieustanną edukację. Jak wiesz, jestem
biegłym księgowym i mam ukończone studia MBA w zakresie finansów.
Ten biznes daje mi szansę nauczania innych tego, co ja już wiem, ale
także jest to kontynuacja mojej edukacji wraz z innymi. Byłbyś zdumiony
wiedząc, jak wielu bystrych, dobrze wykształconych i z dużym
doświadczeniem ludzi jest w tym biznesie. Mamy też wielu ludzi bez
formalnego wykształcenia. Oni są w tym biznesie po to, aby zdobyć
wykształcenie potrzebne im do osiągnięcia finansowego zabezpieczenia
w świecie oferującym coraz mniej pewną pracę etatową. Jesteśmy razem,
dzielimy się tym, co już wiemy z doświadczenia życiowego oraz tym,
czego się nauczyliśmy. Uwielbiam nauczanie i uczenie się i dlatego
uwielbiam ten biznes. To wielkie przedsięwzięcie i wielka biznesowa
szkoła życia".

Otwarty umyśl
We wczesnych latach 90-tych mój umysł zaczął się otwierać, a mój
punkt widzenia na marketing sieciowy uległ zmianie. Zacząłem dostrzegać
rzeczy, których mój zablokowany umysł wcześniej nie mógł dostrzec.
Widziałem pozytywne strony w tej działalności, a nie dostrzegałem
negatywnych, choć przecież i tu, jak we wszystkim, możemy odnaleźć
coś negatywnego.
W 1994 roku, gdy miałem 47 lat, stałem się rentierem, osiągając
finansową wolność. Rozpocząłem wówczas moje własne dociekania
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na temat marketingu sieciowego. Za każdym razem, gdy ktoś zaprosił
mnie na prezentację, szedłem, aby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia.
Przyłączyłem się nawet do kilku biznesów, po tym jak spodobało mi się
to, o czym mówiono. Przyłączyłem się jednak do nich nie dla pieniędzy,
lecz po to, by wnikliwie przyjrzeć się pozytywnym i negatywnym aspektom
każdego z nich. Pragnąłem znaleźć swoje własne odpowiedzi, nie zaś
blokować umysł. Przyjrzawszy się kilku biznesom, zauważyłem pewne
negatywy, które większość ludzi zauważa na pierwszy rzut oka. Mianowicie to, że na początku przyłączają się do biznesu dość dziwne indywidua
i promują go. Prawdą jest też to, że marketing sieciowy przyciąga wielu
marzycieli, ludzi o wygórowanych ambicjach, buntowników, nieudaczników oraz chcących się szybko wzbogacić. Jednym z wyzwań marketingu
sieciowego jest właśnie to, że prowadzi się tutaj politykę otwartych drzwi,
co pozwala prawie każdemu przyłączyć się do niego. Ta polityka otwartych
drzwi, gdzie wszyscy mają równe możliwości, byłaby atrakcyjna dla
większości socjalistów, jednak nie natknąłem się na zbyt wielu zagorzałych
socjalistów na spotkaniach w biznesie. Są to biznesy dla kapitalistów lub
też dla ludzi, którzy mają chociaż nadzieję stać się kapitalistami.
• •,: .••.
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„Marketing sieciowy prowadzi politykę
otwartych drzwi".
Po wielu spotkaniach z tymi, co chcą coś zrobić, ale nie robią, z tymi
o zbyt wygórowanych ambicjach oraz z marzycielami, w końcu zacząłem
spotykać się z liderami. Wśród osób, które dotychczas spotykałem w tym
biznesie, ci okazali się być najbardziej inteligentni, grzeczni, etyczni,
przestrzegający zasad moralnych, a nade wszystko byli profesjonalistami.
Pozbywszy się dawnych uprzedzeń oraz poznawszy lepiej ludzi, których
spotkałem i z którymi niejako zacząłem się utożsamiać, odnalazłem
wreszcie to, co jest najważniejsze w tego rodzaju działalności. Zobaczyłem
wreszcie to, czego nie byłem w stanie dostrzec wcześniej. Dostrzegłem
mianowicie to, co dobre i to, co złe.
Ta książka została więc napisana po to, aby odpowiedzieć na pytanie:
„Skoro nie osiągnąłeś bogactwa, budując biznes oparty na marketingu
sieciowym, dlaczego polecasz innym, aby rozwijali ten rodzaj biznesu?".
Ponieważ zdobyłem swoje pieniądze poza marketingiem sieciowym, mogę
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być bardziej obiektywny w ocenie tego biznesu. Książka opisuje to, co ja
rozumiem przez prawdziwą wartość marketingu sieciowego - wartość,
która wykracza daleko poza wyłączne osiąganie dużych zysków.
Znalazłem w końcu biznes, który troszczy się również o ludzi.
Jednym z podstawowych powodów, dla których wspieram ten biznes
jest to, że nigdy nie akceptowałem wartości napotkanych w tradycyjnym
systemie edukacji. Kiedy byłem w jednej z młodszych klas szkoły średniej,
mając około 16 lat, pewien nauczyciel powiedział mojej koleżance Marcie,
że ona nigdy nie osiągnie wiele w życiu, gdyż nie radzi sobie w szkole.
Marta była nieśmiałą i wrażliwą dziewczyną. Widziałem, jak słowa
nauczyciela nieomal przeszywają ją do żywego. Kilka miesięcy przed
ukończeniem szkoły średniej Marta zrezygnowała ze szkoły.
Podobnego rodzaju problem, znamienny dla szkoły, napotkałem
w świecie wielkich korporacji. W obu przypadkach egzystuje system
wartości, któremu podołają tylko najbardziej do niego przystosowani.
Jeśli ktoś znajdzie się w kłopotach lub czegoś nie rozumie, system
odstawia go na boczny tor. Oba te systemy wydają się nie mieć serca.
Kiedyś w firmie Xerox jeden z moich znajomych miał trzy złe
miesiące sprzedaży. Szef sprzedaży zaczął straszyć Rona, zamiast mu
pomóc lub podszkolić go. Jeszcze do dziś słyszę słowa szefa: „Jeśli
wkrótce czegoś nie sprzedasz, wyrzucę cię z pracy". Tydzień później Roń
sam zrezygnował.
Stąd też kolejnym powodem, dla którego wspieram działalność
w marketingu sieciowym, jest to, iż w większości przypadków są to bardzo
przyjazne biznesy. Jeśli pragniesz się przyłączyć oraz uczyć się w odpowiadającym ci tempie, biznes dostosuje się do ciebie. Wiele z tych firm
to biznesy prawdziwie równych szans dla wszystkich. Jeżeli ty zainwestujesz swój czas i wysiłek, one zrewanżują się tym samym. I chociaż
ja nie osiągnąłem mojej fortuny w biznesie opartym na marketingu
sieciowym, zawsze będę wspierał biznes, który ma na względzie walor
ludzki, a także stwarza prawdziwie równe szansę dla wszystkich.

Podsumowanie
Pomiędzy 18 a 27 rokiem życia zdobywałem moje wykształcenie
w akademii wojskowej oraz służyłem w amerykańskiej piechocie morskiej.
W obu tych organizacjach dominuje system wartości, w którym mogą
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przetrwać tylko najbardziej do niego dostosowani. W akademii
wojskowej, jeśli udzielasz odpowiedzi, których oczekuje nauczyciel,
zdobywasz dyplom. Jeśli nie, oblewasz. W piechocie morskiej, jeśli
postępujesz tak, jak cię nauczono, masz szansę przeżyć w walce. Na wojnie
rzeczywiście przeżywaj ą tylko najsprawniejsi.
Po powrocie z wojny w Wietnamie postanowiłem zmienić niektóre
z moich wartości. Nie pragnąłem już być dobry w rywalizacji, jakiej
nauczono mnie w szkole. Dlatego też myślą przewodnią organizacji
Richdad.com jest zdanie: „Wspierać finansową pomyślność ludzkości".
Jesteśmy przekonani, że z faktu, iż dziecko nie radzi sobie w szkole lub
nie otrzymuje wysoko płatnej posady, nie wynika wcale wniosek, że musi
borykać się z finansami przez resztę swojego życia.
Kolejnym powodem, dla którego w richdad.com wspieramy marketing
sieciowy jest to, że ufamy, iż firmy działające w tym systemie podzielają
naszą myśl przewodnią. W dzisiejszych czasach pragnąłbym raczej
współpracować z tymi, którzy, nie krzywdząc nikogo, chcą pomagać
innym osiągać ich finansowe cele i zrealizować marzenia, aniżeli pokonywać moich kolegów na testach lub też zabijać wrogów na polu walki, czy
też pokonywać konkurentów w świecie biznesu. To jest według mnie
wartość godna wsparcia.
Na początku 2003 roku nasza organizacja wprowadziła do sieci
elektroniczną grę planszową CASHFLOW dla dzieci. Do gry dołączono
konspekty lekcji. Można ją wykorzystać w nauczaniu dzieci w wieku od
5 do 12 lat. Oba te produkty są rozpowszechniane w Internecie bezpłatnie
i bez reklam. W ten sposób spłacamy niejako dług wdzięczności wobec
losu, który był tak łaskawy dla naszego biznesu. Pamiętamy, aby być
szczodrymi, a nie chciwymi.
Ta zabawna i rozwijająca gra oraz rozkład materiału uczy młodych
ludzi na całym świecie tych samych podstaw i umiejętności finansowych,
których nauczył mnie bogaty ojciec. Wiele lat temu Beatlesi śpiewali:
„Dajcie szansę pokojowi". My zaś w richdad.com mówimy: „Dajcie
szansę wszystkim dzieciom". Dajcie wszystkim dzieciom równe szansę
w osiągnięciu solidnych podstaw w edukacji finansowej. Wierzymy, że
jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie pokoju jest aktywna walka
z biedą. Wierzymy także, że edukacja finansowa, a nie zapomogi, jest
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w stanie położyć kres biedzie. To jest dokładnie tak, jak powiedział bogaty
ojciec: „Jeśli dajesz biednemu pieniądze, podtrzymujesz tylko jego biedę".
Dzisiaj wiele firm marketingu sieciowego szerzy pokój, dając
ekonomiczne możliwości światu. Działają nie tylko w wielkich stolicach,
lecz także prowadzą działalność w krajach trzeciego świata, niosąc
finansową nadzieje, milionom ludzi w niezamożnych państwach.
Większość tradycyjnych korporacji jest w stanie egzystować tylko tam,
gdzie ludzie sąbogaci i mogą wydawać pieniądze. Nadszedł już czas, by
ludzie na całym świecie mieli równe możliwości korzystania z bogactwa
i obfitości życia, a nie tylko spędzali życie ciężko pracując, aby uczynić
bogatych jeszcze bogatszymi. Jeśli przepaść między bogatymi a biednymi
pogłębi się, trudniej będzie zachować pokój.

Następny walor
Następny rozdział dotyczy edukacji zmieniającej życie, którą oferuje
wiele firm marketingu sieciowego. Jeśli jesteś gotowy na dokonanie zmian
w swoim życiu, następny rozdział i walor jest dla ciebie.
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ROZDZIAŁ 4

Walor 2: Edukacja
biznesowa
zmieniająca życie
To nie tylko kwestia pieniędzy
„Mamy najlepsze wynagrodzenia". Często słyszałem taki komentarz,
gdy analizowałem różnego rodzaju firmy związane z marketingiem
sieciowym. Ludzie, pragnący pokazać mi ich możliwości w biznesie,
opowiadali historie o tych, którzy zarabiali setki tysięcy dolarów
miesięcznie dzięki temu biznesowi. Ja także spotkałem ludzi, którzy
rzeczywiście zarabiali setki tysięcy dolarów miesięcznie w marketingu
sieciowym, a zatem nie mam wątpliwości, co do niezwykłego potencjału
zarobków, który drzemie w tym biznesie.
Perspektywa zarobienia dużej sumy pieniędzy przyciąga wielu do tego
biznesu. Jednakże ja nie polecam oceniania marketingu sieciowego
wyłącznie poprzez pryzmat pieniędzy.
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To nie tylko kwestia produktów
„Mamy najlepsze produkty". To stwierdzenie jest drugim najbardziej
podkreślanym dobrodziejstwem, które zaprezentowano mi, kiedy
przyglądałem się różnym firmom opartym na marketingu sieciowym.
Zauważyłem także, że wiele prezentacji biznesu opartych było na
oświadczeniach, jak bardzo zmieniło się czyjeś życie. W czasie jednej
z takich prezentacji założycielka firmy opowiedziała mi o tym, jak odkryła
sekretną miksturę, która uratowała jej umierającą matkę w stanie Iowa.
Po zbadaniu przeze mnie sprawy okazało się jednak, że jej matka nigdy
nie mieszkała w Iowa, a produkt, który jakoby odkryła, pochodził
z laboratorium w Kalifornii i był dostarczany wielu innym firmom, jako
markowy produkt danej firmy. Jak już wcześniej powiedziałem, w każdym
biznesie i w każdym zawodzie pojawiają się oszuści.
Tym niemniej, wiele firm marketingu sieciowego oferuje wspaniałe
produkty i z niektórych nadal korzystam. Przesłanką tego rozdziału jest
to, że choć duże wynagrodzenia i wyjątkowość produktów jest istotna,
nie są to najważniejsze aspekty do rozważenia w związku z rym biznesem.

Wiele typów biznesów do wyboru
W moich analizach dotyczących wielu firm marketingu sieciowego
zauważyłem ze zdumieniem jak wiele produktów i usług jest dostarczanych poprzez ten system.
Pierwsza firma marketingu sieciowego, której przyjrzałem się dokładnie
w latach 70-tych, sprzedawała witaminy. Spróbowałem ich i doszedłem
do wniosku, że są one doskonałej jakości. Nawet dzisiaj biorę nadal
niektóre z nich. W miarę postępu moich badań stwierdziłem, że firmy
marketingu sieciowego koncentrują się głównie na takich produktach,
jak:
1.Kosmetyki, produkty chroniące skórę i inne produkty upiększające.
2.Usługi telefoniczne.
3.Nieruchomości.
4.Usługi finansowe, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, karty
kredytowe.
5.Usługi prawne.
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1.Sprzedaż prawie wszystkiego za pośrednictwem Internetu po

obniżonych cenach.
2.Produkty i usługi związane z ochroną zdrowia.
3.Wyroby jubilerskie.
4.Usługi podatkowe.
5.Zabawki edukacyjne.
Lista ciągnie się dalej. Co najmniej raz w miesiącu słyszę o nowej
firmie marketingu sieciowego, która oferuje nowe produkty lub nowy
plan wynagrodzeń.

To kwestia planu edukacyjnego
Najważniejszym powodem, dla którego rekomenduję marketing
sieciowy, jest j ego system edukacyjny. Sugeruję, aby poświęcić swój czas
na ocenę nie tylko wynagrodzenia i produktów, ale także spojrzeć niejako
w serce firmy, aby stwierdzić, czy jest ona naprawdę zainteresowana
wyszkoleniem i wyedukowaniem ciebie. To oczywiście zabiera więcej
czasu, niż tylko posłuchanie trzygodzinnej prezentacji i przejrzenie
kolorowych katalogów z produktami. Aby zatem przekonać się, jak dobra
jest oferowana edukacja, należy poświęcić jej więcej czasu i zainteresowania, a także wziąć udział w szkoleniach. Jeśli spodoba ci się to, co usłyszysz
na pierwszych prezentacjach, spotkaj się z ludźmi, którzy prowadzą
edukację i szkolenia.
Bądź jednak uważny, ponieważ wiele firm marketingu sieciowego
twierdzi, że jedynie one mają wspaniałe plany edukacyjne. Zauważyłem
jednak, że wiele z tych firm nie ma takich planów i systemów szkoleń,
jak to deklaruje. W niektórych firmach, które napotkałem, jedynymi
szkoleniami, jakimi dysponowano, były listy zalecanych książek. Następnie
zaś ich uwaga szkoleniowa koncentrowała się na tym, byś wprowadzał
do biznesu swoich znajomych i rodzinę. A więc nie śpiesz się i przyglądaj
się uważnie, gdyż w marketingu sieciowym istnieje wiele firm posiadających wspaniałe plany edukacyjne i szkoleniowe. Moim zdaniem, to są
jedne z najlepszych szkoleń w biznesie, jakie kiedykolwiek widziałem,
gdyż odzwierciedlają rzeczywistość.
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Czego szukać w planie edukacyjnym?
Jeśli przeczytałeś inne moje książki, to już pewnie wiesz, że pochodzę
z rodziny nauczycieli. Mój ojciec był szefem systemu szkolnictwa w stanie
Hawaje. Chociaż pochodzę z rodziny nauczycieli, nie darzę sympatią
tradycyjnego systemu edukacji. Tradycyjny system nauczania po prostu
mnie nużył. Tym niemniej otrzymałem wykształcenie w elitarnej
Akademii Wojskowej w Nowym Yorku, którą ukończyłem uzyskując tytuł
licencjata z nauk ścisłych. Przeszedłem upadki i wzloty bycia studentem
i absolwentem, ale raczej rzadko wykazywałem zainteresowanie tym,
czego wymagano na studiach.
Po skończeniu szkoły wstąpiłem do piechoty morskiej. Przyjęto mnie
do lotnictwa USA w Pensacola na Florydzie. Trwała wówczas wojna
w Wietnamie, zatem pojawiło się pilne zapotrzebowanie na pilotów.
Przygotowując się do pracy pilota zauważyłem, że ten typ szkolenia był
interesujący i stanowił dla mnie wyzwanie. Większość z nas zapewne
słyszała nadużywane często powiedzenie o przemianie gąsienicy
w motyla. Cóż, w szkole lotniczej to właśnie miało miejsce. Kiedy
wstąpiłem do tejże szkoły, byłem już oficerem, gdyż ukończyłem akademię
wojskową, ale wielu z moich kolegów było świeżo po ukończeniu
cywilnych studiów. To oni właśnie przypominali przysłowiowe gąsienice.
Panowała wówczas era hipisów, a więc spotkaliśmy dość dziwne
indywidua stojące w swych cywilnych ciuchach, noszące długie włosy,
brody i wąsy, lubiące raczej sandały niż buty, gotowe jednak rozpocząć
swoją edukację zmieniającą życie. Jeśli udawało się im przetrwać
szkolenie, to w dwa lub trzy lata później powstały z nich motyle, czyli
piloci gotowi sprostać najtrudniejszym lotom na świecie.
Film pod tytułem Top Guń z Tomem Cruisem w roli głównej
opowiadał o najlepszych „gąsienicach", które stały się „motylami"
w szkole amerykańskiego lotnictwa. Krótko przed wylotem do Wietnamu
stacjonowałem w San Diego w Kalifornii, gdzie znajduje się taka szkoła,
jak w Top Guń. I chociaż ja nie byłem na tyle dobrym pilotem, aby znaleźć
się w tej prestiżowej szkole, to jednak taka sama energia i pewność siebie,
jaką wykazali młodzi piloci w tym filmie, inspirowała większość z nas przygotowujących się do pójścia na wojnę. Zmieniliśmy się z nieokrzesanych młodych mężczyzn, którzy nie potrafili latać, w takich, którzy
byli wyszkoleni, zdyscyplinowani oraz fizycznie i duchowo przygotowani,
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aby stawić czoło wyzwaniom, jakich większość ludzi raczej by unikała.
Zmiany, które zaobserwowałem u siebie i u moich kolegów pilotów, są
tym, co mam na myśli, gdy mówię o edukacji zmieniającej życie. Kiedy
ukończyłem szkołę lotniczą i udałem się do Wietnamu, moje życie nie
było już takie samo, jak przedtem. Nie byłem już tą samą osobą, która
kiedyś wstąpiła do szkoły lotniczej.
Po wielu latach od ukończenia szkoły lotniczej wielu moich kolegów
odniosło także sukces w świecie biznesu. Kiedy spotykamy się
znów
i opowiadamy sobie stare historie wojenne, często zauważamy, że
szkolenie otrzymane w szkole lotniczej miało przeogromny wpływ na
nasz sukces w biznesie.
Gdy więc mówię o edukacji zmieniającej życie - mówię właśnie
o takiej solidnej edukacji, która jest w stanie zmienić gąsienicę w motyla.
Gdy więc analizujesz plan edukacyjny jakiegoś biznesu, opartego na
marketingu sieciowym, polecam taki plan, który ma moc dokonania tak
niezwykłej przemiany w twoim życiu.
Ale ostrzegam cię, tak jak to było w szkole lotniczej, nie każdemu
udaje się ukończyć szkolenie.

Szkolą prawdziwego życia
Jedną z najlepszych rzeczy w szkole lotniczej było to, że szkolili nas
piloci, którzy właśnie wrócili z wojny w Wietnamie. Mówiąc do nas,
mówili w oparciu o życiowe doświadczenie. Jednym z problemów, jaki
napotkałem w tradycyjnej szkole biznesu, do której krótko uczęszczałem,
było to, że większość wykładowców nie miała żadnego doświadczenia
w biznesie. Jeśli jacyś z nich mieli doświadczenie w biznesie, byli jedynie
pracownikami firmy, co najwyżej menedżerami średniego szczebla, nie
występowali zatem z pozycji założyciela biznesu.
Gdy chodziłem do tradycyjnej szkoły biznesu na Hawajach, aby
uzyskać tytuł MBA, stwierdziłem, że uczę się teorii zarządzania i teorii
ekonomicznych od menedżerów pracujących w wielkich firmach. Skoro
nauczyciel nie miał doświadczenia w biznesie, to znaczy, że nie wyszedł
poza system szkolnictwa. Innymi słowy, będąc w systemie szkolnictwa
od 5 roku życia, kiedy poszedł do przedszkola, nadal tkwił w tym systemie,
próbując nauczać o realnym świecie. Według mnie to zakrawa na żart.
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Pragnąłem zostać przedsiębiorcą, a nie pracownikiem, dlatego też
poszedłem do szkoły biznesu, aby uzyskać tytuł MBA. Jednakże
większość moich wykładowców - co najwyżej średniego stopnia menedżerów - nie miała pojęcia o tym, jak stworzyć biznes z niczego, gdyż
większość z nich nie była nigdy przedsiębiorcami. Byli oni jedynie pracownikami. Co więcej, większość z nich nie miała w ogóle pojęcia, jakie
umiejętności są potrzebne do tego, by przetrwać w biznesie, albowiem
sami nigdy nie prowadzili biznesu. Po ukończeniu szkoły trafili na etaty
w firmach i bardzo przywykli do bezpieczeństwa pracy na etacie i regularnych pensji. Innymi słowy, większość z nich zna wspaniałe teorie na temat
umiejętności potrzebnych w biznesie, ale nie posiada umiejętności, które
pozwoliłyby zbudować biznes od podstaw i zdobyć wielkie bogactwo
w rzeczywistym świecie. Większość z nich nie przeżyłaby bez regularnie
otrzymywanej pensji.
Wytrzymałem w takiej szkole biznesu 9 miesięcy i zrezygnowałem,
nie otrzymując tytułu MBA. Powrót do tradycyjnej szkoły biznesu był
w moim rozwoju jakby powrotem do formy gąsienicy. Po szkole pilotażu
szukałem raczej szkoły, która uczyniłaby mnie motylem. Po odejściu
w 1974 roku z piechoty morskiej udałem się do bogatego ojca, a ten
dostarczył mi edukacji w biznesie, jakiej poszukiwałem. Szkoła biznesu
bogatego ojca koncentrowała się na umiejętnościach pozwalających
osiągnąć bogactwo, nie zaś na teoriach, które mówią o tym, jak biznes
i gospodarka funkcjonują. Bogaty ojciec często powtarzał: „Umiejętności
czynią cię bogatym, a nie teorie".

„Umiejętności czynią cię bogatym, a nie teorie".
Czy żałuję, że porzuciłem szkołę biznesu? Czasami tak. Jednak
pocieszam się, że znalazłem się w doborowym towarzystwie ludzi, którzy
postąpili podobnie. Mam tutaj na myśli Billa Gatesa, Michaela Delia,
Steve'a Jobsa i Teda Tunera. Także i wcześniej porzucili szkołę tacy
przedsiębiorcy, jak: Thomas Edison czy Henry Ford. Jestem przekonany,
że oni wszyscy uważali realny świat biznesu za miejsce bardziej
ekscytujące, gdy chodzi o zdobywanie doświadczenia. Ludzie ci stali się
gigantycznymi motylami i trwale zmienili świat biznesu.
Nie chciałbym być źle zrozumiany. Większość informacji, które
nabyłem, będąc w szkole biznesu, jest ogromnie przydatna. Jednak szkoła
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nie przekazała mi umiejętności potrzebnych do bycia przedsiębiorcą.
W zamian za to tradycyjna szkoła biznesu uczyła mnie, jak być etatowym
pracownikiem. Wkrótce po tym, jak zrezygnowałem ze szkoły, zacząłem
rozwijać swój pierwszy biznes związany z nylonowymi portfelami zapinanymi na rzepy przeznaczonymi dla surferów. Uczyniłem ten biznes międzynarodowym przedsięwzięciem zatrudniającym ponad 500 przedstawicieli regionalnych. Przed ukończeniem 30 lat stałem się milionerem,
jednak moja firma upadła w dwa lata później. I chociaż upadek firmy nie
był miłym doświadczeniem, wiele się nauczyłem. Przez te trzy lata dowiedziałem się wiele nie tylko o biznesie, lecz także o samym sobie.
Budowanie międzynarodowego biznesu, a potem jego upadek, to na
pewno nie była edukacja oparta tylko na teorii. Edukacja ta miała dla
mnie kapitalne znaczenie, ponieważ to ona uczyniła mnie w końcu
bogatym. A co ważniejsze, to ona pozwoliła mi osiągnąć wolność. Nie
pragnąłem wykształcenia, które zamieniłoby mnie w szukającą pracy
gąsienicę z tytułem MBA. Po upadku mojej firmy bogaty ojciec
powiedział do mnie: „Pieniądze i sukces sprawiły, że stałeś się arogancki
i głupi. Teraz, doświadczywszy biedy i upokorzenia, możesz dalej
kontynuować swój ą edukację".
Książkę tę zatytułowałem Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią
pomagać innym, gdyż wiele biznesów opartych na marketingu sieciowym
tym właśnie jest. Są to szkoły biznesu dla tych, którzy wolą nabyć
umiejętności przedsiębiorcy działającego w realnym świecie, aniżeli
umiejętności pracownika, który chce być wysoko opłacanym menedżerem
średniego szczebla w firmie.
Na szkoleniach, w których brałem udział, spotykałem liderów tego
biznesu. To są rzeczywiście właściciele biznesów działający w realnym
świecie, którzy rozpoczynali od niczego. Wielu z nich to także znakomici
nauczyciele uczący w oparciu o doświadczenie, a nie - teorię. Biorąc
udział w wielu seminariach zauważałem, że zgadzałem się w całej pełni
z ich poglądami na temat tego, co sprawia, iż ktoś przetrwa w prawdziwym
biznesie. Jednak ważniejsze niż nauczanie umiejętności warunkujących
sukces w prawdziwym biznesie, było nauczanie - przez liderów
- właściwych postaw mentalnych i emocjonalnych, potrzebnych do
osiągnięcia sukcesu w świecie biznesu. Była to bezcenna edukacja,
szczególnie dla kogoś, kto pragnął zmienić się w motyla.
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Po zakończeniu seminariów często rozmawiałem z wykładowcami.
Byłem zdumiony pieniędzmi, które zarabiają w biznesie oraz inwestycjami, które robią. Kilku z nich zarabiało więcej niż najlepsi menedżerowie w amerykańskich korporacjach. Na pewno dokonali oni więcej niż
moi wykładowcy z tradycyjnej szkoły biznesu.
Istniała jeszcze jedna cecha, która charakteryzowała wykładowców
biznesu sieciowego. Chociaż byli już bogaci i nie musieli nauczać, czynili
to z wielkim zaangażowaniem, aby pomóc innym. W marketingu
sieciowym liderzy pociągają za sobą wszystkich ludzi, podczas gdy
w tradycyjnej firmie czy rządowej organizacji promuje się tylko niewielu,
cała zaś reszta ma się zadowolić wypłacaną regularnie pensją. Liderzy
w marketingu sieciowym nigdy nie mówią: „Jeśli nie osiągasz wyników,
stracisz pracę". Zamiast tego mówią: „Pozwól, że pomogę ci to robić
coraz lepiej". Lub też dodają: „Ucz się tak długo, jak uważasz to za
stosowne, będę z tobą, aby ci pomagać i cię uczyć. Jesteśmy przecież
w tym samym zespole". Według mnie to jest najbardziej pożądany rodzaj
edukacji w biznesie.
Gdy więc analizujesz marketing sieciowy, szukaj przede wszystkim
kontaktu z ludźmi znajdującymi się na szczycie systemu, a więc z ludźmi,
którzy odnieśli sukces w biznesie, a potem zapytaj siebie, czy chcesz się
od nich uczyć.
A oto niektóre z najistotniejszych tematów rzeczywistego biznesu,
które porusza się w firmach działających w marketingu sieciowym:
1.Skupienie się na odniesieniu sukcesu.
2.Umiejętności przywódcze.
3.Umiejętność komunikowania się.
4.Zdolności interpersonalne.
5.Pokonywanie osobistych lęków, obaw, braku pewności siebie.
6.Pokonywanie lęku przed odmową.
7.Umiejętność zarządzania pieniędzmi.
8.Umiejętność inwestowania.
9.Umiejętność bycia odpowiedzialnym.
10.Umiejętność zarządzania czasem.
11.Ustanawianie celów.
12.Przygotowanie się na nadejście sukcesu.
Spotkałem wielu ludzi, którzy odnieśli sukces w marketingu
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sieciowym, gdyż rozwinęli te umiejętności dzięki programom szkoleniowym marketingu sieciowego. Pomijając to, czy znajdziesz się na szczycie
systemu marketingu sieciowego lub to, że zarobisz dużo pieniędzy,
największą wartość dla ciebie na resztę życia ma zdobyte wyszkolenie.
Jeśli plan szkoleniowy jest dobry, może on poprawić jakość twojego życia,
być może na zawsze.

Czym jest edukacja zmieniająca życie?
Aby wyjaśnić, co rozumiem pod pojęciem edukacja zmieniająca życie,
stworzyłem poniższy diagram. Zauważ, że jest to czworościan, który
oznacza czterokątny wielościan, bardziej znany jako piramida, a piramidy
w Egipcie przetrwały wieki. Innymi słowy, czworościany lub piramidy
są bardzo stabilnymi strukturami. Ludzie nauki już od wieków twierdzili,
że prawo uniwersalne czy też natura funkcjonuje w układzie czwórek,
w tym przypadku czterech boków. Mamy cztery pory roku, którymi są:
zima, wiosna, lato, jesień. Ci, którzy studiuj ą astrologię, wyróżniaj ą cztery
podstawowe znaki: ziemia, wiatr, ogień, woda. Kiedy mówię o edukacji
zmieniającej życie, zmiany także odnoszą się do liczby cztery. Czyli, aby
prawdziwa edukacja zmieniająca życie była efektywna, musi dotyczyć
czterech punktów edukacji w Piramidzie uczenia się: mentalnej,
emocjonalnej, praktycznej, duchowej.
Piramida uczenia się
Mentalna
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Edukacja mentalna
Tradycyjna edukacja koncentruje się głównie na wykształceniu
rozumowym. Naucza się tutaj takich umiejętności, jak: czytanie, pisanie
i arytmetyka. Wszystkie są ważnymi umiejętnościami, a nazywa sieje
często umiejętnościami kognicyjnymi. To, czego ja osobiście nie lubiłem
w tradycyjnym nauczaniu, to sposób, w jaki ono wpływało na
emocjonalne, praktyczne i duchowe aspekty wykształcenia.
Edukacja emocjonalna
Narzekam na tradycyjną edukację, gdyż żeruje ona na emocjach
strachu, a dokładniej na lęku przed popełnianiem błędów, co prowadzi
do obaw przed niepowodzeniem. Zamiast inspirować mnie do uczenia
się, nauczyciel używał lęku przed niepowodzeniem, aby mnie motywować,
mówiąc: „Jeżeli nie otrzymasz dobrych ocen, nie dostaniesz dobrze płatnej
pracy".
Poza tym, gdy byłem w szkole, karano mnie za popełnianie błędów.
Emocjonalnie nauczyłem się obawiać popełniania błędów. Problem zaś
w tym, iż w prawdziwym świecie ludzie, którzy robią postępy, są to
w pierwszym rzędzie ci, którzy popełniaj ą najwięcej błędów i uczą się na
swoich błędach.
Mój biedny ojciec, nauczyciel szkolny, był przekonany, że zrobienie
błędu to swego rodzaju grzech. Zaś bogaty ojciec mawiał: „Popełnianie
błędów jest wkalkulowane w proces uczenia się. To jest tak, jak z nauką
jazdy na rowerze. Uczymy się poprzez upadki, wstawanie i ponowne
próby". Mawiał też: „Grzechem jest popełnianie błędu i niewyciąganie
z tego żadnej nauki".
Wyjaśniając dalej mówił: „Powodem, dla którego tak wielu ludzi
kłamie po popełnieniu błędu jest to, że są oni emocjonalnie przerażeni
przyznaniem się do błędu. W ten sposób tracą szansę nauczenia się czegoś
i pójścia do przodu. Uczymy się w taki oto sposób: popełniamy błędy
i przyznajemy się do nich bez obwiniania innych, bez usprawiedliwiania
się i bez wymówek. Grzechem jest więc popełnianie błędu i nieprzyznawanie się do niego lub też obarczanie winą kogoś innego za nasz błąd".
Mieliśmy ostatnio prezydenta, który miał romans z pracownicą Białego
Domu. Według mnie gorszą rzeczą było zaprzeczanie faktom, które wielu
ludzi znało, aniżeli sam fakt romansu. Kłamstwo to nie tylko oznaka
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słabego charakteru, ale to także utrata możliwości nauczenia się czegoś.
W świecie tradycyjnego biznesu zwycięża postawa obaw przed
błędami. We współczesnym świecie biznesu, jeśli popełnisz błąd - zostaniesz zwolniony lub ukarany. Świat marketingu sieciowego zachęcą cię
do uczenia się na błędach, do korygowania swoich działań, do bycia
silniejszym mentalnie i emocjonalnie. Kiedy uczyłem się sprzedaży
w tradycyjnej firmie, sprzedawca, który miał słabe wyniki, był po prostu
zwalniany. Innymi słowy, żyliśmy w środowisku promującym obawy,
a nie uczenie się. Stąd też wielu ludzi w firmach pozostaje na zawsze
gąsienicami. Jak może ktoś wyfrunąć ze swego firmowego kokonu, skoro
jest zablokowany obawami przed upadkiem?
Natomiast w świecie marketingu sieciowego uwaga liderów skupiona
jest na tym, by pracować z tymi osobami, którym nie idzie zbyt dobrze
i zachęcać je do wydajniejszej pracy, nie zaś je zwalniać. Prawdopodobnie
nigdy nie nauczyłbyś się jeździć rowerem, gdybyś był karany za upadki.
Odniosłem większy sukces finansowy niż większość ludzi nie dlatego,
że jestem mądrzejszy, ale dlatego, że miałem więcej niepowodzeń niż
większość ludzi. Innymi słowy, robiłem postępy, bo popełniałem więcej
błędów niż inni. W marketingu sieciowym zostaniesz zachęcony do
popełniania błędów, do korygowania ich, do uczenia się na nich i w efekcie
- do robienia postępów. Według mnie taka jest właśnie istota edukacji
zmieniającej życie. Kiedy pozbędziesz się obaw - zaczniesz się wznosić.
Jeśli obawiasz się popełniania błędów lub doznawania porażek,
marketing sieciowy jest dziedziną szczególnie wskazaną dla ciebie.
Poznałem programy szkoleniowe marketingu sieciowego, dzięki którym
udaje się odbudować wiarę w siebie, a wtedy, gdy masz więcej wiary we
własne siły, twoje życie zmienia się na zawsze.
Edukacja praktyczna

Mówiąc wprost, ludzie obawiający się popełnienia błędów nie uczą
się wcale, ponieważ niewiele robią. Większość ludzi ma świadomość tego,
iż uczenie się jest zarówno praktykowaniem jak i procesem mentalnym.
Czytanie i pisanie to procesy fizyczne, podobnie jak uczenie się gry
w tenisa. Jeśli założyłeś, że jesteś w posiadaniu wszystkich prawidłowych
odpowiedzi i nie masz ochoty popełniać błędów, twoje perspektywy
w procesie edukacji są mocno ograniczone. Jak możesz dokonać postępu,
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gdy znasz wszystkie odpowiedzi, ale jesteś przerażony możliwością
spróbowania czegokolwiek?
Wszystkie firmy marketingu sieciowego, które poznałem, zachęcają
do wykorzystania zarówno sfery praktycznej jak i mentalnej. Mobilizują
cię do otwarcia się i do stawiania czoła wyzwaniom poprzez działanie,
popełnianie błędów, uczenie się na błędach. Dzięki temu dojrzewasz
mentalnie i emocjonalnie, ale także, dzięki temu procesowi, stajesz się
silniejszy w praktyce.
Tradycyjna edukacja zachęca cię w pierwszym rzędzie do uczenia
się faktów, a następnie, oddziaływując na twoje emocje, uczy cię obawy
przed popełnianiem błędów, co z kolei powstrzymuj e twój rozwój w sferze
praktycznej. Życie w środowisku pełnym obaw nie jest zdrowe ani
mentalnie, ani emocjonalnie, ani praktycznie, ani też zdrowe dla finansów.
Jak wspomniałem wcześniej, mam więcej pieniędzy nie dlatego, że jestem
bystrzejszy niż inni, lecz dlatego, że popełniłem więcej błędów,
przyznałem się do nich i wyciągnąłem odpowiednie wnioski. Co więcej,
potem zacząłem popełniać jeszcze więcej błędów, a nawet oczekuję
z niecierpliwością na swoje kolejne błędy w przyszłości. Tymczasem
większość ludzi zadaje sobie dużo trudu, aby nie popełniać więcej błędów
w przyszłości. Tym się właśnie różnimy. Jeśli nie jesteś skory do
spróbowania czegoś nowego, podjęcia ryzyka popełnienia błędu
i nauczenia się czegoś na błędach, nie będziesz w stanie poprawić swojej
przyszłości.
Najlepsze firmy marketingu sieciowego zachęcają swoich partnerów
do zdobywania nowej wiedzy, do podjęcia działania, do popełniania
błędów, do uczenia się na nich, korygowania swego działania, a następnie
powtarzania tego procesu. To jest właśnie edukacja odzwierciedlająca
życie.
Jeśli obawiasz się popełniania błędów, ale z drugiej strony wiesz, że
musisz coś zmienić w swoim życiu, wówczas dobry program marketingu
sieciowego może stać się dla ciebie najlepszą opcją długoterminowego
rozwoju osobistego. Dobra firma marketingu sieciowego weźmie cię „za
rękę" i doprowadzi do takiego momentu w twoim życiu, że zapanujesz
nad strachem i niepowodzeniami. Jeżeli jednak nie chcesz być
prowadzony „za rękę", nikt nie będzie robił tego na siłę.
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Mówi się, że jeśli chcesz zmienić czyjeś działanie, musisz zmienić
jego sposób myślenia. Ostatnio wielu ludzi podziela pogląd, że jeśli chcesz
zmienić czyjś sposób myślenia, najpierw musisz zmienić jego działanie.
Wspaniałą rzeczą w marketingu sieciowym jest to, iż koncentruje się on
zarówno na sposobie myślenia jak i na działaniu.
W tradycyjnym systemie nauczania jesteś karany za błędy, nikt nie
próbuje cię poprawić, a to staje się problemem.
Edukacja duchowa
Zanim przejdę do tego często kontrowersyjnego tematu, przede
wszystkim wyjaśnię moje osobiste poglądy, sądzę bowiem, że jest to
istotne. Używam słowa duchowy, a nie religijny, z bardzo konkretnych
powodów. Tak, jak istnieją dobre i złe firmy w marketingu sieciowym,
tak też, moim zdaniem, istnieją dobre i złe organizacje religijne.
Wyjaśniając to dokładniej, mogę powiedzieć, że spotkałem organizacje
religijne, które umacniały człowieka duchowo, ale spotkałem też inne,
które osłabiały duchowo.
Zatem, gdy mówię o edukacji duchowej, może to obejmować także
edukację religijną, ale nie musi. Kiedy omawiam edukację duchową, nie
mam na myśli żadnego wyznania religijnego. Gdy mowa o sprawach
religijnych, podzielam pogląd wyrażony w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gdzie zagwarantowana jest wolność wyznania.
To, że jestem bardzo ostrożny w tej tematyce, ma swoje źródło
w tym, co mówiono mi w młodym wieku: „Nigdy nie dyskutuj o religii,
polityce, seksie i pieniądzach". Zgadzam się z tym zdaniem po prostu
dlatego, że poglądy na te tematy zawierają dużo emocji. Nie jest moim
zamiarem obrażanie twoich osobistych uczuć czy też przekonań, lecz
wsparcie cię w przekonaniu, że masz prawo je mieć.

Pozaludzkie ograniczenia
Kiedy mówię o sile duchowej człowieka, mam na myśli siłę, która
popycha go do przekraczania swoich intelektualnych, emocjonalnych
i praktycznych ograniczeń. To one często określaj ą naszą ludzką kondycję.
Przebywając w Wietnamie, byłem świadkiem, jak młodzi ludzie,
pomimo odniesionych ran i świadomości tego, że umierają, walczyli dalej,
aby inni mogli żyć. Mój kolega szkolny, który walczył w Wietnamie
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na tyłach wroga, określił to bardzo precyzyjnie: „Dzisiaj żyję, bowiem
zmarli kontynuowali walkę" i dodał jeszcze: „Dwa razy uczestniczyłem
w bitwie, gdzie byłem jedynym, który wyszedł z niej żywy. Twoje życie
ulega zmianie, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że twoi przyjaciele oddają
życie, abyś ty mógł żyć".
Wiele razy wieczorem przed bitwą siadałem w ciszy na dziobie
samolotu. Podczas tych długich chwil zadumy moja dusza się wyciszała.
Byłem świadomy tego, że rankiem spotkam się znowu ze śmiercią.
Podczas jednego z tych długich, cichych i samotnych wieczorów
doszedłem do wniosku, że najłatwiejszym wyjściem byłoby umrzeć
następnego dnia. Życie, w wielu przypadkach, jest o wiele trudniejsze
niż śmierć. Gdy już osiągnąłem spokój duszy w obliczu możliwości życia
lub śmierci, mogłem wybierać, jak chciałem przeżyć swój następny dzień.
Innymi słowy, czy mam polecieć z odwagą czy strachem. Zbierałem swoje
siły duchowe, aby pomogły mi polecieć i walczyć jak najlepiej potrafię,
nie bacząc na ostateczny wynik.
Wojna to straszna rzecz. Powoduje ona, że ludzie wyrządzają straszne
rzeczy innym ludziom. Z drugiej jednak strony, to właśnie w czasie wojny
widziałem to, co najlepsze w człowieku. Właśnie w czasie wojny
poznałem siłę człowieka wykraczającą daleko poza jego ograniczenia.
Wszyscy mamy tę siłę. Ty też ją masz.
Pocieszające jest to, że nie musisz iść na wojnę, by doświadczyć tej
siły. Pewnego dnia, oglądając zawody upośledzonych fizycznie młodych
dziewcząt i chłopców, byłem świadkiem tego samego wzlotu ducha.
Wzruszyłem się bardzo, kiedy widziałem tych młodych ludzi. Niektórzy
nie mieli nóg, a ścigali się na swoich protezach biegnąc na 100 metrów.
Biegli angażując całe swoje serce i ducha. To było bardzo przejmujące.
Łzy same napływały do moich oczu, gdy obserwowałem młodą
dziewczynę, która miała tylko jedną nogę, a biegła angażując w to całe
swoje serce. Widziałem ból na jej twarzy spowodowany biegiem ze
sztuczną nogą. Jednak jej ból fizyczny nic nie znaczył w stosunku do siły
ducha i chociaż nie wygrała tego biegu, zdobyła moje serce. Dotknęła
niezwykle mojego ducha i przypomniała mi o tym, o czym zapomniałem
w tamtej chwili. Zrozumiałem, że wszyscy ci młodzi ludzie biegli niejako
w imieniu nas wszystkich, choć tak naprawdę biegli dla siebie. Oni biegli
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po to, aby nam przypomnieć o niezwykłym potencjale, który drzemie
w nas wszystkich.
Niezwykłą siłę ludzkiego ducha możemy też oglądać w filmach.
W filmie Waleczne Serce Mel Gibson staje na czele nieokrzesanej bandy
szkockich farmerów przestraszonych potęgą armii brytyjskiej i krzycząc
z całej duszy przekonuje: „Oni są w stanie zabić nasze ciała, ale nie zabiorą
nam wolności". W tym momencie mówi on jak natchniony, dotykając
najgłębszych pokładów ich ducha. Pokonuje ich strach i wątpliwości
spowodowane brakiem wyszkolenia oraz wyzwala wewnętrzne siły,
rozpala ich ducha do walki i pokonania najpotężniejszej armii na świecie.
Zauważyłem, że odnoszący sukcesy liderzy marketingu sieciowego
zostali wyszkoleni, aby rozwijać umiejętność docierania do ludzkiego
ducha. Posiadają oni umiejętność dotykania tego, co najlepsze w ludziach,
którzy podążają za nimi. Inspirują do rozwoju, do wyjścia poza ludzkie
ograniczenia. Na tym polega właśnie potęga edukacji zmieniającej życie.
Bogaty ojciec, kiedy nie miałem pieniędzy lub straciłem wiarę we
własne siły, mawiał do mnie w ten sposób: „W każdym z nas są jakby
trzy osoby: bogata, biedna i ta z klasy średniej. To tylko od nas samych
zależy, która z tych osób będzie dominować". I dodawał: „Świat biznesu
i inwestowania opiera się na dwóch emocjach. Są to chciwość i strach.
Powodem braku bogactwa u większości nie jest chciwość, ale strach.
Jeśli chcesz stać się bogaty, musisz pokonać strach i dokonać wzlotu".
Według mnie najlepszym sposobem na pokonanie strachu jest wykorzystanie siły ducha i w tym właśnie pomaga wiele firm marketingu
sieciowego.
Tradycyjna edukacja oparta jest na strachu przed niepowodzeniem,
zamiast wykorzystywać wyzwania, jakie stawia nam uczenie się - uczenie
się na błędach. Dlatego twierdzę, że tradycyjny system edukacji jest tak
zaprojektowany, że wydobywa z nas osobę z klasy średniej, a więc kogoś,
kto czuje się niepewnie, potrzebuje etatu, regularnych pensji, żyje
w strachu przed popełnianiem błędów, w obawie przed znajomymi: „Cóż
oni sobie pomyślą, jeśli zrobię coś inaczej niż wszyscy?". Właśnie dlatego
polecam marketing sieciowy, a książkę zatytułowałem: Szkoła biznesu
dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, gdyż edukacja, którą prowadzą
firmy marketingu sieciowego jest tą, która wydobywa z ciebie osobę
bogatą. Bardzo sobie cenię taki rodzaj edukacji.
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A propos, magazyn Forbes nazywa osobą bogatą kogoś, kto zarabia
milion dolarów lub więcej rocznie. Natomiast osoba biedna to ktoś, kto
zarabia mniej niż 25 tyś. dolarów rocznie. Problem nie w tym, ile zarabiasz
dzisiaj, ale w tym czy wiedza związana z twój ą pracą pomoże ci zarobić
rocznie milion dolarów, a może więcej? Jeśli nie, prawdopodobnie
potrzebujesz lepszej wiedzy.

Podsumowanie
Gdy straciłem moją pierwszą firmę, bogaty ojciec pogratulował mi.
Rzekł: „Na razie zapłaciłeś miliony dolarów za swoją edukację. Jesteś na
dobrej drodze do stania się bardzo bogatym". I dodał: „Większość ludzi
nigdy nie odkrywa w sobie bogatego człowieka, ponieważ biedny
człowiek, który w nich dominuje, nadal uważa, że popełnianie błędów
jest czymś złym".
Różnica między wartościami, które można znaleźć w tradycyjnej
edukacji, a wartościami w edukacji zmieniającej życie, jest taką samą
jak różnica pomiędzy karą za błędy, a korzyścią z uczenia się na błędach.
Różnica ta wiąże się również z podkreśleniem roli ludzkiego ducha, ducha
mającego w sobie tyle mocy, by pokonać brak talentów intelektualnych,
emocjonalnych czy praktycznych.

Następny walor
Mój biedny ojciec doceniał bezpieczeństwo pracy etatowej. Bogaty
ojciec natomiast cenił sobie finansową wolność. W następnym rozdziale
przedstawimy wartości, jakimi kieruje się osoba szukająca zabezpieczenia
w pracy na etacie, a jakimi - osoba szukająca finansowej wolności.
Wszystko zaczyna się od zmiany kwadrantów. Innymi słowy, dowiesz
się, dlaczego zmiana posady nie oznacza zmiany w życiu.
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ROZDZIAŁ 5

Walor j; Znajomi)
którzy cię wspierają)
a nie przygnębiają

„Co powiedzą moi przyjaciele?" - to obawa lub często zadawane
pytanie, które słyszałem wielokrotnie, uczestnicząc w seminariach
edukacyjnych organizowanych przez firmy marketingu sieciowego.
„Pomyślą sobie, że oszalałem" - to kolejne często wypowiadane
stwierdzenie.
Dla wielu ludzi jest to jedna z największych przeszkód, nawet jeśli
są przekonani o sensowności danego biznesu oraz chcieliby pewnych
zmian w swoim życiu finansowym. Zastanawiają się, co powiedzą ich
przyjaciele czy rodzina, gdy rozpoczną działalność w marketingu
sieciowym.
Pewnego wieczoru do grupy około trzydziestu osób mówiła matka,
która samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Opowiedziała wszystkim
o tym, jak opuścił ją mąż, obarczając ją wychowaniem czworga dzieci.
Zamiast udać się po zapomogę, ta dzielna młoda kobieta rozpoczęła biznes
oparty na marketingu sieciowym. Dzisiaj zarabia ponad 60 tyś. dolarów
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rocznie, pracując na pół etatu, zaś wychowywanie dzieci - to dla niej
jakby pełen etat. Opowiedziała grupie, że biznes ten dał jej poczucie
bezpieczeństwa, przywrócił nadzieję, umożliwił kontrolę nad własnym
życiem, a co najistotniejsze - dał czas, który może poświęcić dzieciom.
Na zakończenie stwierdziła: „Za dziesięć lat stanę się milionerką, gdyż
mój biznes się rozwija. Nigdy bym tego nie dokonała, gdybym kurczowo
trzymała się mojej poprzedniej pracy. Nigdy bym do tego nie doszła bez
pomocy ludzi z mojego biznesu".
Dla niej pieniądze nie były najważniejszą rzeczą. Ten biznes
przywrócił ją do życia. Znów mogła snuć marzenia, o których nie śmiała
śnić od lat. Gdy zadawano jej pytania, powiedziała: „Kształcę mój e dzieci
na studiach, ale nie będą one musiały się mną zajmować, gdy będę
w starszym wieku. Nie będę dla nich ciężarem. To daje ulgę i spokój
ducha".
Pod koniec wieczoru podziękowałem osobie z tego biznesu za zaproszenie mnie. Wychodząc zostałem zagadnięty przez młodego menedżera,
który był również gościem. Zapytał mnie: - Co pan o tym sądzi?
-Sądzę, że to była wspaniała prezentacja - odpowiedziałem.
-Istotnie. Lecz wygląda to wszystko zbyt pięknie, żeby mogło być
prawdziwe - stwierdził, szukając kluczyków w swojej aktówce.
-Dlaczego nie poświęci pan trochę czasu, żeby przekonać się, czy to
prawda czy nie? - zasugerowałem. - To może być coś, czego pan
właśnie
szuka.
-Nie, nie mógłbym tego robić. Wyobraża sobie pan, co moi koledzy
z biura pomyśleliby, gdybym im oznajmił, że rozpocząłem biznes
oparty
na marketingu sieciowym? Oni by chyba umarli ze śmiechu. Wie
pan,
jacy potrafią być koledzy.
Przytaknąłem, uśmiechnąłem się i odpowiedziałem: „O tak, wiem,
jacy potrafią być koledzy". Mężczyzna wsiadł do swojego samochodu,
ja do swojego i rozjechaliśmy się, każdy w swoją stronę.

Najtrudniejsze zadanie ze wszystkich
W 1976 roku rozpoczął działalność mój biznes nylonowych portfeli
zapinanych na rzepy. Uruchomiłem go wspólnie z dwoma przyjaciółmi
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od podstaw, zajmując się tym po godzinach, gdy jeszcze pracowałem na
pełnym etacie w firmie Xerox. Zdawałem sobie sprawę z tego, iż nie
będę mógł długo pozostać w firmie, ponieważ mój biznes nabierał
rozmachu i wymagał poświęcania mu coraz więcej czasu. Pamiętam, jak
mówiłem niektórym kolegom z biura, że wkrótce będę musiał opuścić
Xerox, by zająć się na poważnie własnym biznesem.
-Jesteś szalony. Nie dasz sobie rady, a twój biznes upadnie - zawyrokował jeden z wyższych rangą sprzedawców.
-Czy wiesz, ilu ludzi chce pracować dla Xeroxa? - zapytał kolejny.
- Masz przecież świetną pracę, dobrą pensję, premie oraz wiele
możliwości
awansu. Jeśli będziesz wydajnie pracował, pewnego dnia możesz
zostać
przedstawicielem regionalnym. Dlaczego miałbyś ryzykować utratę
tak
wspaniałej posady?
-Wrócisz tu - dodał kolejny. - Widziałem już wielu takich jak ty,
bardzo podekscytowanych tym, co robią. Zwalniają się z pracy, ich
biznes
upada, a oni z podkulonym ogonem wracają, o ile jeszcze został im
jakiś
ogon".
Sześcioro moich kolegów i koleżanek z pracy roześmiało się po tym
komentarzu i szybko przeszło do omawiania nowej kopiarki, którą Xerox
miał zamiar wypuścić na rynek. A krótko po tym zaczęli się zastanawiać,
kto wygra dziś mecz w baseball. Zdałem sobie wówczas sprawę, że
podzieliłem się moimi marzeniami o własnym biznesie z nieodpowiednimi
ludźmi. Zrozumiałem także, iż rozmawiałem z ludźmi, którzy mają
tendencję do zniechęcania innych, a nie do podnoszenia na duchu.
Kilka lat później, po spotkaniu na prezentacji biznesu sieciowego,
młody menedżer powiedział: „Nie, nie mógłbym tego robić. Wyobraża
sobie pan, co moi koledzy z biura pomyśleliby, gdybym im oznajmił, że
rozpocząłem biznes oparty na marketingu sieciowym? Oni by chyba
umarli ze śmiechu. Wie pan, jacy potrafią być koledzy". Dokładnie
wiedziałem, o czym mówił.
Według mnie, najtrudniejszą rzeczą w przypadku zwolnienia się
z pracy i rozpoczęcia swojego biznesu, jest uporanie się z opiniami
znajomych, rodziny i współpracowników. To jest najtrudniejsze zadanie.
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Zmienianie kwadrantów, zamiast zmieniania pracy
Ile razy słyszałeś tego rodzaju stwierdzenia:
1.Chciałbym rzucić pracę.
2.Jestem wykończony częstą zmianą pracy.
3.Chciałbym zarabiać więcej pieniędzy, ale nie mogę sobie pozwolić
na to, by ciągle zmieniać firmę. Nie chcę też wracać do szkoły
i uczyć się nowego zawodu.
4.Za każdym razem, kiedy dostaję podwyżkę, większość tej
podwyżki pochłaniaj ą podatki.
5.Pracuję ciężko, lecz jedynymi ludźmi, którzy się bogacą, są
właściciele firmy.
6.Pracuję ciężko, ale mój stan finansów się nie polepsza. Muszę
zacząć myśleć o emeryturze.
7.Obawiam się, że nowoczesna technologa lub młody pracownik
spowoduje, że stanę się nieprzydatny.
8.Nie mogę już ciężko pracować, jestem już na to za stary.
9.Wykształciłem się na dentystę, lecz nie chcę już być dentystą.
10.Chcę robić coś innego i spotykać nowych ludzi, mam dosyć
tracenia czasu i współpracy z ludźmi bez ambicji, którzy zdążają
donikąd. Jestem zmęczony towarzystwem tych, którzy pracują
tak, aby nie być zwolnionymi. Jestem także zmęczony pracą
w firmie, która płaci tylko tyle, abyśmy nie odeszli.

To są często powtarzane opinie ludzi będących w pułapce jednego
z kwadrantów przepływu pieniędzy. To są też komentarze ludzi, którzy
są gotowi do zmiany kwadrantów. Niestety, zamiast zmieniać kwadranty,
zmieniaj ą pracę.

Jaka jest istota Kwadrantu przepływu pieniędzy?
Moją drugą książką z serii o bogatym ojcu jest Kwadrant
przepływu
pieniędzy. Wielu twierdzi, że jest to najważniejsza książka, szczególnie
dla tych, którzy są gotowi na dokonanie zmian w swoim życiu, zmian
o wiele istotniejszych niż tylko przejście z pracy do pracy.
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Poniższy diagram przedstawia Kwadrant przepływu pieniędzy
według
bogatego ojca:

P - oznacza pracownika,
S - oznacza samozatrudnionego lub właściciela małego biznesu,
B - oznacza właściciela biznesu,
I - oznacza inwestora.

Jak się dowiedzieć, w którym kwadrancie jesteś?
Kwadrant, z którego wpływają do ciebie pieniądze, jest
kwadrantem,
w którym się znajdujesz. Innymi słowy, jeśli otrzymujesz
pieniądze
z pracy etatowej - oznacza, że otrzymujesz regularną pensję z firmy
lub
z biznesu, którego nie jesteś właścicielem. Zatem twoje pieniądze
wpływają z kwadrantu „P". Jeżeli twój przychód pochodzi z
inwestycji
-jesteś inwestorem, czyli osobą z kwadrantu „I". Jeśli jesteś
właścicielem
małego biznesu, specjalistą takim, jak lekarz lub prawnik lub też
właścicielem agencji nieruchomości, zapewne jesteś w kwadrancie
„S".
Jeżeli zaś posiadasz wielki biznes, na przykład firmę zatrudniającą
ponad
500 osób, znajdujesz się w kwadrancie „B".

.

Różne kwadranty, odmienne wartości
Wiele lat temu bogaty ojciec wyjaśnił mi, że różne kwadranty
reprezentują różne wartości. Jeśli ktoś jest w kwadrancie „P", to nie ma
znaczenia, czy jest on prezesem firmy czy odźwiernym. Łączy ich ten
sam system wartości. Osoba będąca w kwadrancie „P", zazwyczaj
używa
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takiej terminologii: „Poszukuję pewnej, bezpiecznej posady ze świadczeniami. Ile zarobię za pracę w godzinach nadliczbowych? Ile mamy
płatnego urlopu?". A zatem, bezpieczeństwo to podstawowa sprawa dla
kogoś, kto jest w kwadrancie „P".

Wartości charakteryzujące kwadrant „S"
Dla osób z kwadrantu „S" podstawową sprawą jest niezależność.
Pragną niezależności, pragną robić to, co chcą. Gdy ktoś stwierdza:
„Zwalniam się z pracy i idę na swoje", wówczas często zmienia kwadrant
„P" na kwadrant „S".
Ci, których znajdujemy w kwadrancie „S", to przede wszystkim
właściciele małych biznesów, firm rodzinnych, specjaliści i konsultanci.
Mam na przykład znajomego, który instaluje telewizory z wielkimi
ekranami, systemy telefoniczne oraz alarmowe w domach bogatych
klientów. Jego zespół liczy trzy osoby, a on sam cieszy się z faktu, że jest
szefem trzech pracowników. To twardy, ciężko pracujący indywidualista
z kwadrantu „S". Ludzie mający przychód z prowizji od sprzedaży, jak
np. agenci biur nieruchomości i agenci ubezpieczeniowi, są również
w kwadrancie „S". Kwadrant „S" zapełniają też profesjonaliści, czyli
lekarze, prawnicy czy księgowi, którzy nie pracują dla wielkich firm.
To, czy ktoś jest w kwadrancie „S", poznajesz po słownictwie, którego
używa. Przedstawiciele tego kwadrantu często mówią: „Jeśli chcesz, aby
coś było zrobione dobrze, zrób to sam"; „Ja mam najlepsze produkty".
Gdyby mieli swój hymn, zaczynałby się słowami: „Nikt nie potrafi zrobić
tego lepiej". U podstaw bycia w kwadrancie „S" leży przekonanie, za
pewną fasadą niezależności, w którym odnajdujemy brak zaufania do
innych ludzi. Zaufania, że ktoś może to zrobić lepiej niż oni sami.
Zarobek za wykonaną pracę jest prowizją lub stawką godzinową.
Często możemy usłyszeć takie wypowiedzi: „Moja prowizja wynosi 6%
całej ceny zakupu"; „Biorę 100 dolarów za godzinę"; „Moje wynagrodzenie - to koszty plus 10%".
Kwadrant „S" to biznes a'la John Wayne: „Zrobię to sam".

Wartości charakteryzujące kwadrant „B"
Ludzie, którzy rozpoczynają od niczego i budują wielki biznes
w kwadrancie „B", to często ludzie o wielkiej charyzmie życiowej, ceniący
sobie owocną pracę zespołową oraz pragnący służyć i pracować z tak
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wielką liczbą ludzi, jak to tylko możliwe. Wcześniej wspomniałem o tego
rodzaju ludziach: Thomasie Edisonie - założycielu General Electric, Henry
Fordzie - założycielu Ford Motor Company i Billu Gatesie - założycielu
Microsoftu.
Podczas gdy osoba z kwadrantu „S" chce być najlepsza w swojej
dziedzinie, osoba z kwadrantu „B" często szuka innych ludzi, którzy są
najlepsi, aby przyłączyli się do jej zespołu. Pokazałem to już poprzednio
na przykładzie Henry Forda, który otoczył się w biznesie ludźmi
bystrzejszymi niż on sam. W przypadku ludzi biznesu z kwadrantu „S",
to oni często są najbystrzejszymi w małej grupie, np. jest to lekarz czy
konsultant.
Gdy chodzi o dochody, osoba z kwadrantu „B" może opuścić swój
biznes i nadal będzie otrzymywać z niego pieniądze. W zdecydowanej
większości przypadków, jeśli ktoś z kwadrantu „S" przestanie pracować,
jego dochód też się skończy. A zatem pytanie, które być może chcesz
sobie postawić teraz, brzmi: „Jeśli przestałbym pracować dzisiaj, jaki
dochód bym osiągał? Jeżeli twój dochód wyczerpie się po sześciu
miesiącach lub wcześniej, zapewne jesteś w kwadrancie „P" lub „S".
Ktoś, kto znajduje się w kwadrancie „B" lub „I", może nie pracować
latami, a mimo tego pieniądze będą do niego wpływały.
Wartości charakteryzujące kwadrant „I"

Osoby będące w kwadrancie „I" cenią sobie finansową wolność.
Inwestor lubi, gdy zamiast niego pracują jego pieniądze.
Inwestorzy inwestują w wiele rzeczy. Mogą to być złote monety,
nieruchomości, biznesy, takie aktywa, jak akcje giełdowe, obligacje czy
fundusze inwestycyjne.
Jeśli twój dochód pochodzi z firmowej lub rządowej emerytury i nie
jest wynikiem twojej wiedzy o inwestowaniu -jest to dochód z kwadrantu
„P". A więc twój szef lub firma płaci za lata twojej służby.
Słownictwo inwestora jest następujące: „Otrzymuję 20% z moich
aktywów"; „Pokażcie mi finanse firmy"; „Jaki jest koszt utrzymania tej
nieruchomości?".

Różne kwadranty, różni inwestorzy
W dzisiejszym świecie wszyscy musimy być inwestorami. Jednak
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nasz system szkolny niewiele uczy nas o inwestowaniu. O tak, wiem, że
niektóre szkoły nauczaj ą na temat akcji giełdowych, lecz dla mnie to nie
jest inwestowanie. Akcje giełdowe to według mnie hazard, a nie inwestowanie.
Wiele lat temu bogaty ojciec podkreślał, że większość pracowników
inwestuje w fundusze inwestycyjne lub oszczędności, stwierdzając:
„Lekarze są często najgorszymi inwestorami" oraz „To, że odniosłeś
sukces w jednym z kwadrantów: „P", „S" lub „B", nie oznacza, że automatycznie odniesiesz sukces w kwadrancie „I".
Bogaty ojciec podkreślał także, że ludzie z różnych kwadrantów
inwestują w różny sposób. Dla przykładu, osoba z kwadrantu „S" twierdzi:
„Nie inwestuję w nieruchomości, bo nie mam zamiaru naprawiać toalet".
Osoba z kwadrantu „B", mająca podobne możliwości inwestowania,
mówi: „Chcę wynająć firmę zajmującą się konserwacją nieruchomości,
aby to ona naprawiała toalety w nocy". Innymi słowy inwestor z kwadrantu
„S" sądzi, że to on sam będzie musiał przeprowadzić naprawy w swojej
nieruchomości, natomiast inwestor z kwadrantu „B" wynajmie firmę,
aby zrobiła to za niego. Jak widzimy, są to różni ludzie, różne sposoby
myślenia, różne kwadranty, różne wartości.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o ludziach należących do
różnych kwadrantów, powinieneś przeczytać książkę z serii o bogatym
ojcu, zatytułowaną Kwadrant przepływu pieniędzy. Wielu ludzi uważa,
że jest to najważniejsza książka dla tych, którzy chcą dokonać zmian
w swoim życiu.

Biznes oparty na marketingu sieciowym jest biznesem
z kwadrantu „B"
Biznes oparty na marketingu sieciowym jest przeznaczony dla ludzi,
którzy pragną znaleźć się w świecie kwadrantu „B". Dlaczego jest to
biznes z kwadrantu „B"? Ponieważ ten biznes jest systemem przeznaczonym dla ponad 500 ludzi, zaś potencjał zarabiania jest tutaj, przynajmniej
w teorii, nieograniczony. Potencjał zarabiania w kwadrantach „P" i „S"
jest często ograniczony - ograniczony możliwościami indywidualnej
osoby. W biznesie sieciowym możesz zarobić tyle, ile twoja sieć potrafi
zarobić. Jeśli zbudujesz dużą sieć, możesz zarobić masę pieniędzy.
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Po zbudowaniu wielkiego biznesu sieciowego, następnym krokiem
jest przeniesienie się z kwadrantu „B" do kwadrantu „I". Tak przynajmniej
zalecił mi zrobić bogaty ojciec, co też uczyniłem. Moi koledzy z pracy,
którzy wyśmiali mój pomysł o opuszczeniu firmy Xerox i rozpoczęciu
własnego biznesu, są nadal sprzedawcami. Nigdy nie zmienili swego
nastawienia, swoich podstawowych wartości, a także nigdy nie zmienili
kwadrantu. Dzisiaj wiem, że niektórzy z nich obawiają się, iż stracą pracę,
a kilku z nich nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na emeryturę. Innymi
słowy, spędzili zbyt dużo czasu w kwadrantach „P" i „S".

Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz?
Gdy byłem dzieckiem, mój biedny ojciec często mawiał: „Chodź do
szkoły, zdobywaj dobre oceny, a dostaniesz pewną, bezpieczną posadę".
Programował mnie do bycia w kwadrancie „P".
Moja mama zaś często mawiała: „Jeśli chcesz być bogaty, musisz
zostać lekarzem lub prawnikiem. W ten sposób będziesz miał zawsze
zawód, na którym będziesz mógł wspierać swą egzystencję". Programowała mnie do bycia w kwadrancie „S".
Bogaty ojciec natomiast twierdził: „Jeśli chcesz być bogaty, powinieneś zajmować się swoim własnym biznesem". Zalecał, abym nauczył się
być właścicielem biznesu i inwestorem.
Kiedy wróciłem z Wietnamu, musiałem się zdecydować, którego
z ojców posłuchać. Patrząc na Kwadrant przepływu pieniędzy,
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musiałem zadać sobie następujące pytanie: „W którym kwadrancie będę
miał największą szansę na osiągnięcie finansowego sukcesu?". Nie
chciałem być pracownikiem całe moje życie ani też nie chciałem zostać
lekarzem czy prawnikiem z kwadrantu „S". Wiedziałem natomiast, że
najlepszą dla mnie szansą jest znalezienie się w kwadrancie „B" i „I".
Wiedziałem, że kwadranty te są dla mnie najlepsze, ponieważ chciałem
stać się multimilionerem. Nie chciałem słuchać poleceń ani też pracować
ciężko całe życie, aby zarobić te miliony dolarów. Dzisiaj zarabiam miliony
dolarów, bez potrzeby chodzenia do pracy. Pracuję mniej, zarabiam więcej,
gdyż korzystam z potęgi sieci.
Teraz jest twoja kolej na przyjrzenie się kwadrantom. Być może
zadajesz sobie pytanie: „Który kwadrant lub kwadranty są dla mnie
najlepsze?".
Jednym z powodów tego, iż wielu ludzi ponosi porażkę w życiu, jest
fakt, że nie zmieniają kwadrantów. Większość z nich zmienia jedynie
pracę. Dlatego też słyszysz o ludziach zmieniających często pracę
i mówiących: „Znalazłem wreszcie doskonałą pracę". Nawet jeśli znajdą
doskonałą pracę, nie zmieniają się zbytnio, gdyż nie zmieniają kwadrantów.

Zmiana kwadrantów oznacza zmianę wartości
i znajomych
Jedną z zalet marketingu sieciowego jest to, że biznes ten jest
wypełniony nowymi ludźmi, z których być może niektórzy staną się
twoimi najlepszymi znajomymi. Kiedy opuszczałem firmę Xerox,
najtrudniejszą dla mnie rzeczą było to, że moi znajomi i rodzina znajdowali
się w kwadrancie „P". Oni hołdowali innym wartościom niż ja. Cenili
sobie bezpieczeństwo i regularną pensję, ja zaś ceniłem wolność
i finansową niezależność.
Jeśli zastanawiasz się nad zmianą kwadrantów i rozważasz rozpoczęcie biznesu opartego na marketingu sieciowym, masz ogromną
przewagę nade mną. Marketing sieciowy zapewnia wsparcie ze strony
ludzi, którzy myślą tak, jak ty, ludzi wyznających te same wartości
- wartości kwadrantu „B". A wszystko to po to, aby ci towarzyszyć podczas
twojej transformacji. Tym, co ja miałem, było tylko wsparcie ze strony
bogatego ojca i jego syna, którzy dodawali mi otuchy. Pozostali ludzie
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uważali, że jestem szalony i być może taki byłem. Jednak pozostanie
w firmie Xerox tylko po to, żeby mieć bezpieczną pracę i regularne pensje,
nie było dla mnie wystarczającym powodem.
Znajomi, których zostawiłem w firmie Xerox, są nadal moimi
znajomymi. Zawsze pozostaną takimi, ponieważ byli obecni podczas
tamtej transformacji mojego życia. Dla mnie osobiście był to czas pójścia
naprzód. Jeśli podobny czas przyszedł na ciebie i kwadrant „B" cię wzywa,
możesz przyłączyć się do biznesu opartego na marketingu sieciowym,
gdzie spotkasz nowych przyjaciół.

W którym kwadrancie są twoi znajomi?
Dzisiaj mam znajomych we wszystkich czterech kwadrantach, ale
najważniejsi z nich są w kwadrantach „B" i „I". Jednym z moich zadań,
dotyczących komunikowania się z ludźmi, jest bycie świadomym
wyznawanych przez nich wartości i tego, w jakim są kwadrancie.
Zauważyłem, że gdy rozmawiam o biznesie i o inwestowaniu z osobą
z kwadrantu „P", nie do końca ona mnie rozumie lub też obawia się tego,
co mówię. Na przykład, gdy mówię do kogoś z kwadrantu „P":
„Uwielbiam tworzenie własnych biznesów", osoba ta odpowiada: „Czy
to nie jest ryzykowne?". Problem w tym, że mamy na myśli zupełnie
różne wartości. To, co mnie ekscytuje, jest przerażające dla kogoś innego.
Zatem, aby nie płoszyć ludzi z kwadrantu „P" i „S", rozmawiam z nimi
o pogodzie, sporcie lub o tym, co jest nowego w telewizji.
Wielu ludzi działających w biznesie opartym na marketingu
sieciowym używa mojej książki, Kwadrant przepływu pieniędzy, do
objaśnienia swojego biznesu. Rysują poniższy Kwadrant:
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Następnie komuś, kto może być zainteresowany biznesem, opisują
odmienne, wartości jakimi kierują się osoby z różnych kwadrantów. Wielu
stwierdza, że dzięki temu diagramowi potencjalny nowy właściciel
biznesu rozumie wszystko lepiej. Ta nowa osoba ma również okazję
zrozumieć, że w ten sposób następuje zmiana wartości i że rozpoczyna
szkołę biznesu uczącą, jak stać się właścicielem biznesu, zamiast
- pracownikiem.
Chociaż nie wszyscy zaczną działać w biznesie, wielu doceni
przedstawienie Kwadrantu, analizę wartości oraz poświęcony im czas.
Jeśli bez pośpiechu spojrzysz na Kwadrant i przeanalizujesz za i przeciw,
sądzę, że zorientujesz się, iż dokonanie przejścia z jednego kwadrantu
do drugiego, to coś więcej niż zmiana nastawienia. To rzeczywiście zmiana
podstawowych wartości, a zmiana ta często wymaga czasu.

Przejście z jednego kwadrantu do drugiego
oznacza zmianę podstawowych wartości".
Marketing sieciowy jest tak trudny do wyjaśnienia, gdyż istnieje
niewielu ludzi, którzy osiągnęli sukces w kwadrancie „B". Większość
ludzi znajduje się w kwadrantach „P" i „S", co jest związane z wartościami, jakie wynosimy z domu i ze szkoły. Oceniam, że w tych
kwadrantach jest około 80% ludzi. Natomiast 15% - to przedstawiciele
kwadrantu „I", a mniej niż 5% to ci, którzy stanowią kwadrant „B".
A zatem niewielu Thomasów Edisonów czy Billów Gatesów chodzi
po tym świecie. Wielu sławnych menedżerów należy do kwadrantu „P",
a nie „B". Dla przykładu słynny Jack Welch, były menedżer General
Electric, był po prostu pracownikiem tej firmy. Był wykształcony,
utalentowany, jednak właścicielem biznesu i jego założycielem był nie
kto inny, lecz Thomas Edison - człowiek, który nie skończył szkoły. To
właśnie on miał wizję i zapał do rozpoczęcia od zera i zamienienia tego
w wielki biznes.
Powtórzę jeszcze raz to, co już powiedziałem, że niewielu ludziom
udało się osiągnąć pozycję lidera z kwadrantu „B". Dlatego też, kiedy
słyszą od lidera o możliwościach biznesowych w marketingu sieciowym,
często nie są w stanie zrozumieć, o jak wielkich możliwościach jest mowa.
Przebywanie przez całe życie w kwadrantach „P" i „S" nie pozwala im

na luksus myślenia o
prawdziwych
rozmiarach
możliwości,
które
są
im
oferowane. W młodym wieku miałem to szczęście, że bogaty ojciec
pomógł mi otworzyć mój umysł na potęgę kwadrantu „B". Dlatego też
tylko przez cztery lata mego życia pracowałem na posadzie. Nie
planowałem zostać w kwadrantach „P" lub „S". Kwadranty, w których
chciałem być to: „B" i „I".
Jeśli więc zdecydujesz się na rozpoczęcie biznesu opartego na marketingu sieciowym i będziesz mówił o tym komuś, opowiedz o idei
kwadrantów i o tym, dlaczego dokonałeś zmiany kwadrantów. Jeżeli
poświęcisz trochę czasu, by opowiedzieć o kwadrantach, słuchacze będą
0 wiele bardziej zainteresowani, niż gdybyś im tylko zakomunikował:
„Rozpoczynam na pół etatu biznes w marketingu sieciowym". To, że
zazwyczaj trudno jest objaśnić komuś biznes, spowodowane jest tym, że
niewielu ludzi zna kogoś z kwadrantu „B". Wokół większości ludzi
obracają się znajomi i rodzina, którzy należą do kwadrantu „P" i „S".
Bądź więc cierpliwy i - opisując kwadranty - wyjaśniaj nowe perspektywy
w ich życiu. Kto wie, jeśli będziesz cierpliwy i wykonasz dobrą robotę
w wyjaśnianiu zmian, których dokonujesz, być może twoi słuchacze
przyłączą, się do ciebie. Powiedz im, że tego rodzaju zmiany, to pewien
proces, nie zaś recepta na szybkie wzbogacenie się i może to zabrać kilka
lat. Jeżeli podchodzisz do tego poważnie, polecam zastosować plan
pięcioletni.
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Plan pięcioletni
Często pytają mnie: „Dlaczego plan pięcioletni?". Oto powody.
Powód 1: Aby stworzyć firmę Starbucks, trzeba było wielu lat. Aby
stworzyć McDonalda, trzeba było wielu lat. Aby Sony stało się gigantem
rozrywkowym, trzeba było wielu lat. Innymi słowy, aby zbudować wielkie
firmy oraz wykreować wielkich liderów, trzeba wielu lat. Większość ludzi
nie myśli w kategoriach czasu, ale w kategoriach natychmiastowej zapłaty
1 szybkiego wzbogacenia się. Dlatego tak niewielu jest w kwadrancie
„B". Większość ludzi chce mieć pieniądze, ale nie chce inwestować
swojego czasu.
Jak stwierdziłem wcześniej, uczenie się to też proces fizyczny i często
zabiera on więcej czasu niż mentalne uczenie się. Np. zdecydowałeś
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nauczyć się jeździć rowerem; fizyczny proces uczenia się może zabrać
więcej czasu aniżeli tylko mentalna decyzja o nauce jazdy rowerem.
Pocieszające jest to, że kiedy nauczysz się czegoś fizycznie, zapamiętasz
to na zawsze.
Powód 2: Z drugiej strony, oduczenie się czegoś, czego się
nauczyliśmy wcześniej, jest także procesem fizycznym. Jest takie
powiedzenie: „Starego psa nie nauczysz nowych sztuczek". Na szczęście
jesteśmy ludźmi, a nie psami. Jednak jest w tym trochę prawdy, że im
stajemy się starsi, tym trudniej jest oduczyć się tego, na co poświęciliśmy
lata nauki. Wielu ludzi czuje się o wiele lepiej w kwadrancie „P" i „S",
gdyż czują się tam dobrze i bezpiecznie. Przecież spędzili całe lata ucząc
się, jak sobie radzić w tych kwadrantach. Wielu ludzi powraca więc do
tych kwadrantów, bo jest to po prostu wygodne. Nawet, jeśli ta wygoda
nie jest dla nich dobra w dłuższej perspektywie czasu.
Poświęć czas na oduczenie się czegoś, jak i na uczenie się. Dla
niektórych najtrudniejszą rzeczą w przejściu z lewej strony Kwadrantu
na prawą jest po prostu oduczenie się wyznawania punktu widzenia, który
reprezentowali, będąc w kwadrantach „P" i „S". Kiedy się już oduczysz
tego, czego nauczyłeś się niegdyś, sądzę, że zmiana nastąpi szybciej
i łatwiej.
Powód 3: Wszystkie gąsienice budują kokon, zanim staną się
motylami. Moim kokonem była szkoła lotnicza. Wstąpiłem do niej
po skończeniu studiów, a ukończyłem - jako pilot gotowy wyruszyć
do Wietnamu. Gdybym poszedł do cywilnej szkoły lotnictwa, wątpię, czy
byłbym gotowy do wojny, mimo że byłbym pilotem. To, czego musieliśmy
się nauczyć jako piloci wojskowi, różni się od tego, czego muszą się
nauczyć piloci cywilni. Potrzebne są inne umiejętności. Różna jest też
intensywność ćwiczeń. Różnice te pogłębia też fakt, że my po zakończeniu
ćwiczeń musieliśmy iść na wojnę.
Prawie dwa lata zgłębiałem tajniki pilotażu w szkole na Florydzie.
Otrzymałem swoje skrzydła, co oznaczało, że jestem pilotem. Następnie
przeniesiono mnie do obozu w Pendleton w Kalifornii, gdzie poddano
mnie zaawansowanemu szkoleniu w pilotażu. Tam właśnie szkolono nas
bardziej do walki niż do latania. Nie chcę was zanudzać detalami, lecz
trening w obozie w Pendleton był bardzo intensywny.
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Wreszcie skończyliśmy szkołę i zostaliśmy pilotami. Pozostał nam
rok, by przygotować się do wyjazdu do Wietnamu. Aby się dobrze
przygotować, nieustannie lataliśmy i to w warunkach, które testowały
nas mentalnie, emocjonalnie, praktycznie i duchowo.
Te osiem miesięcy pobytu w Pendleton coś we mnie zmieniło. Podczas
jednego z kolejnych lotów treningowych nagle stałem się pilotem, który
był gotowy pójść na wojnę. Do tego czasu latałem mentalnie, emocjonalnie
i fizycznie. Niektórzy nazywają to lataniem mechanicznym. Ostatecznie
podczas jednego z treningów zmieniłem się duchowo. Ta misja była tak
intensywna i przerażająca, że nagle wszystkie moje wątpliwości i obawy
zostały pokonane, a moja siła ducha zwyciężyła. Latanie stało się niejako
częścią mnie samego. W samolocie odczuwałem spokój i czułem się jak
w domu. Samolot stał się częścią mnie samego. Byłem więc gotowy, by
udać się do Wietnamu.
Nie oznacza to, że nie miałem obaw. Strach przed pójściem na wojnę
trwał nadal. Pozostał ten sam strach przed śmiercią czy czymś gorszym
- kalectwem. Różnica polegała na tym, że teraz byłem gotowy pójść
na wojnę. Moje zaufanie do siebie było większe niż strach. Tak znacząco
zmieniającą życie edukację napotkałem również w wielu biznesach
opartych na marketingu sieciowym. Proces stawania się biznesmenem
i inwestorem przebiegał w moim przypadku podobnie, jak proces stawania
się pilotem gotowym do walki. Pogrzebałem dwa biznesy, zanim nagle
odnalazłem swego ducha - ducha, który nazywany jest często „duchem
przedsiębiorczości". Jest to duch, który trzyma mnie w kwadrancie „B"
i „I", bez względu na to, jakie przeszkody napotykam. Pozostałem po
stronie „B" i „I" i nie mam zamiaru wrócić do komfortu i bezpieczeństwa
strony „P" i „S". Aby osiągnąć swobodę działania w kwadrancie „B"
i „I", musiałem poświęcić piętnaście lat.

Nadal używam planu pięcioletniego
Gdy decyduję się nauczyć czegoś nowego, na przykład inwestowania
w nieruchomości, przeznaczam na poznanie tego pięć lat, aby zgłębić to
zagadnienie. Gdy chciałem się nauczyć jak inwestować na giełdzie, znów
przeznaczyłem na to pięć lat. Wielu ludzi inwestuje tylko raz, traci kilka
dolarów i wycofuje się. Wycofują się po pierwszej błędnej decyzji,
a odbiera im to okazję do nauki. Bogaty ojciec powiedziałby w takiej
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sytuacji: „Prawdziwy zwycięzca wie, że przegrana jest częścią procesu
wygrywania. Tylko nieudacznicy życiowi myślą, że zwycięzcy nigdy nie
przegrywają. Przegrana osoba to ktoś, kto marzy o zwycięstwie i robi
wszystko, co możliwe, aby uniknąć popełniania błędów".
Ja zaś przeznaczam pięć lat na to, by popełnić tak wiele błędów jak to
możliwe. Robię to, gdyż wiem, że im więcej błędów popełniam, tym
więcej się uczę, tym mądrzejszy będę za pięć lat. Jeśli nie popełnię błędów
w ciągu pięciu lat, jestem tak samo mądry jak pięć lat temu. Tyle tylko,
że pięć lat starszy.

Moja podróż w kwadrantach „B" i „I" nie kończy się
Osobiście podążam tą drogą od lat i nadal wiele muszę się nauczyć.
Prawdopodobnie podążał będę tą drogą przez resztę mojego życia.
Pocieszającym jest fakt, że im więcej się uczę, tym więcej zarabiam
i coraz mniej muszę pracować. Jeśli ty i twoi znajomi sądzicie, że możecie
rozpocząć biznes oparty na marketingu sieciowym i oczekujecie szybkiego
wynagrodzenia - nadal myślicie jak osoby z kwadrantów „P" i „S". Osoby
z kwadrantów „P" i „S" to ci, którzy są najczęściej przywiązani do
schematu myślenia o szybkim zarobku i łatwym życiu. Jeżeli myślisz
poważnie o drodze podobnej do mojej, radzę poświęcić minimum pięć
lat na naukę, rozwój osobisty, zmianę podstawowych wartości oraz
poznanie nowych ludzi. Te zmiany są o wiele istotniejsze niż zarobienie
kilku dodatkowych miedziaków.

Podsumowanie
Zaletą biznesu opartego na marketingu sieciowym jest nie tylko to, iż
dostarcza on znakomitej biznesowej edukacji, lecz także umożliwia
spotkanie ludzi, którzy podążają w tym samym kierunku co ty oraz
wyznają te same podstawowe wartości. To jest, według mnie, bezcenny
rodzaj przyjaźni. Nie byłbym w stanie odbyć mojej podróży, gdybym nie
spotkał wielu wspaniałych przyjaciół po drodze.
P.S. Jeśli będziesz używał Kwadrantu przepływu pieniędzy w swoich
wyjaśnieniach, będę bardzo wdzięczny, że zaufałeś prostym wyjaśnieniom
bogatego ojca o czterech rodzajach ludzi występujących w świecie
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finansów, biznesie oraz w życiu. Wiele lat temu Kwadrant bogatego ojca
pokazał mi drogę do świata, o istnieniu którego mój biedny ojciec
po prostu nie wiedział. Ufam, że idea Kwadrantu będzie miała dla ciebie
takie samo znaczenie.

W jakich kwadrantach jesteś ty, twoi znajomi
oraz twoja rodzina?
Zanim przejdziesz do następnego rozdziału, być może zechcesz
uzupełnić poniższą ankietę.

Osoba

Kwadrant („P", „S", „B", „I")

Ojciec

____________

Matka

____________

Współmałżonek

____________

Bracia

Siostry

Znajomi
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W jakim kwadrancie jesteś dzisiaj, a w jakim kwadrancie lub
kwadrantach chcesz być jutro?
P

S

B

I

Twój dzisiejszy kwadrant

_____ _____ _____ _____

Twój jutrzejszy kwadrant

____ _____ _____ _____

Jaki jest twój plan zmiany kwadrantów? Jak masz zamiar się
edukować, zdobywać doświadczenie i zmieniać podstawowe wartości?

Następny walor
Kolejny rozdział zawiera walor budowania sieci składającej się
z innych osób, które staną się właścicielami biznesów.

JAKA JEST PRAWDZIWA WARTOŚĆ PRACY

w SIECI?
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ROZDZIAŁ 6

Walor 4: Jaka jest
prawdziwa wartość
pracy w sieci?
W roku 1974, kiedy pracowałem dla Xerox Corporation na Hawajach,
przeżywałem trudne chwile, sprzedając produkt zwany telekopiarką
Xerox. Miałem trudności w sprzedaży, gdyż telekopiarką była nowatorskim produktem. Często zadawano mi pytanie: „No dobrze, ale czy ktoś
inny ma już tego rodzaju rzecz?". Innymi słowy, posiadanie telekopiarki
nie miało wartości, jeśli ktoś inny też jej nie posiadał - jeżeli nie było
sieci innych telekopiarek. Niewielu z nas pamięta nazwę, gdyż dzisiaj to
urządzenie nazywamy faksem.
Gdy więcej ludzi zaczęło używać faksu, wartość tego sprzętu wzrosła
i sprzedaż stała się o wiele łatwiejsza. Spędziłem cztery lata, ciężko
pracując, aby sprzedać te nowe maszyny. Musiałem zainwestować wiele
czasu w wyjaśnianie, czym one są i jak można je wykorzystać w biznesie.
Obecnie każdy biznes, a i wiele domów prywatnych, posiada przynajmniej
jeden faks. W dzisiejszych czasach zamiast wyjaśniać dobrodziejstwa
związane z telekopiarką, ludzie wybierają model, który im najbardziej
odpowiada. Nie trzeba wiele wyjaśniać, poza tym, jak go obsługiwać.

76

SZKOŁA BIZNESU DLA LUDZI , KTÓRZY LUBIĄ POMAGAĆ INNYM

A więc wartość telekopiarki czy faksu wzrosła wówczas, gdy powstała
sieć. Dlatego też rozdział ten mówi o potędze sieci.

Prawo Metcalfa
Robert Metcalf jest jednym z tych ludzi, którzy są wysoko cenieni
za stworzenie sieci Ethernet. On także stworzył technologiczną firmę
3Com. Ceniony jest również za zdefiniowanie tak zwanego prawa
Metcalfa, które mówi, że:

Wartość ekonomiczna sieci równa się liczbie
użytkowników podniesionej do kwadratu.
Można to wyjaśnić używając łatwiejszych terminów. Jeśli istnieje
tylko jeden telefon, tak naprawdę nie ma on żadnej wartości ekonomicznej.
W momencie, kiedy są już dwa telefony, według prawa Metcalfa
- ekonomiczna wartość sieci telefonicznej jest już podwojona. Wartość
ekonomiczna sieci wzrasta zatem od zera do czterech. Dodajmy trzeci
telefon i ekonomiczna wartość sieci wynosi teraz dziewięć.

Biznesmen typu John Wayne
Symbolem sukcesu dla generacji mojego ojca był John Wayne.
Reprezentował on twardego osobnika, który nie potrzebował nikogo, aby
wykonać to, co zamierzył. Nawet sposób traktowania przez niego kobiet
był stereotypem relacji: „Ja jestem Tarzanem, a ty Jane". Takie programy
telewizyjne tamtego okresu, jak Leave it to Beaver pokazywały Warda
Cleavera (ojca Beaver) udającego się do pracy, a June Cleaver (matkę
Beaver) oczekującą na niego w domu i wypełniającą swoje obowiązki
żony - gotującą i sprzątającą - do czasu, gdy jej rycerz w lśniącej zbroi
(czyli jej mąż) wróci do domu z wypłatą.
Choć od czasu filmów i programów telewizyjnych z lat pięćdziesiątych
wiele się zmieniło, wiele starych pomysłów związanych z biznesem,
pochodzących z tamtej epoki, wciąż egzystuje. Zatem i dzisiaj można
usłyszeć, jak ludzie mówią: „Zamierzam zajmować się biznesem
i zamierzam to robić sam". Dla mnie robienie tego w pojedynkę jest
pomysłem na działanie w biznesie w stylu Johna Wayne'a. Wcześniej
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wspomniałem, że gdy ludzie mówią, iż rozpoczynaj ą biznes i chcą
robić
to po swojemu, często przemieszczają się z kwadrantu „P" do
kwadrantu
„S", a nie do kwadrantu „B". W dzisiejszych czasach kwadrant „S"
jest
miejscem twardego osobnika - kwadrantem biznesu Johna Wayne'a.

Franchising jest siecią
W latach pięćdziesiątych zaczął wyłaniać się nowy model
biznesu
- znany jako franchising. Niektóre ze sławniejszych nazw we
franchisingu
to: McDonald's, Wendy's itp. Dzisiaj franchising jest w pełni
akceptowaną
formą biznesu. Ale w latach pięćdziesiątych wielu ludzi biznesu,
myślących po staremu a'la John Wayne, krytykowało
franchising,
a niektórzy mówili nawet, że to jest nielegalne. Dzisiaj, gdziekolwiek
podróżuję po świecie, widzę takie słynne franchisingi jak McDonald:
w Pekinie, Południowej Afryce i w bardzo odległych miejscach.
Dzisiejszy
świat oplatają franchisingi.
Mówiąc wprost, franchising jest formą biznesu opartego na sieci;
jest
to sieć składająca się z wielu właścicieli biznesów, którzy ze sobą
współpracują. Wiemy, że dzisiejszy właściciel franchisingu
McDonalda
korzysta z o wiele większych możliwości niż pojedynczy osobnik,
który
otworzył swoje stoisko z hamburgerami. Jeśli McDonald znajduje się
niedaleko niezrzeszonego z siecią stoiska z hamburgerami, jest duże
prawdopodobieństwo, że wkrótce indywidualny osobnik
wypadnie
z biznesu, mimo że John Wayne może upiec lepszego hamburgera.
Podobnie jak się to ma z innymi biznesami, nowy franchising nie
ma
zbytniej wartości dopóty, dopóki nie ma coraz większej liczby lokalizacji.
Pamiętam, jak się pojawiły pierwsze skrzynki pocztowe Maił Boxes
Etę.,
zastanawiałem się, cóż to takiego. Nagle nastąpiła eksplozja we wzroście
firmy poprzez przybywanie kolejnych lokalizacji franchisingu. To
samo
dotyczy Starbucks. Wiele lat temu usłyszałem o małej firmie z Seattle,
noszącej tę zabawną nazwę, która opierała swój biznes na
wózkach
z kawą. Dzisiaj widzę Starbucks wszędzie tam, dokąd się udaj ę. W
Nowym
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Kiedy w centrum handlowym, będącym w moim sąsiedztwie, otwarto
franchising Maił Boxes Etc., mały biznes zajmujący się pakowaniem
i wysyłaniem przesyłek, który działał tam od lat, został wyparty. To samo
stało się z małą kawiarnią, którą wyparł Starbucks, chociaż serwowała
ona bardzo dobrą kawę. Ponownie pojedynczy biznes został wyparty przez
biznes oparty na sieci.

Drugi typ biznesu opartego na sieci
W latach siedemdziesiątych zaczął działać nowy typ biznesu opartego
na sieci. To jest biznes, który opisuje książka - biznes sieciowy, który
dzisiaj znamy jako marketing sieciowy. Zamiast sieci biznesów
franchisingowych, mamy do czynienia z siecią osób stanowiących
franchising, innymi słowy z siecią franchisingu osobistego. Ten nowy
rodzaj biznesu również został poddany ostrej krytyce, gdy zaczął być
popularny i miliony ludzi zaczęły przystępować do niego. Mimo tej całej
krytyki, marketing sieciowy rozwija się szybciej niż biznesy franchisingowe czy tradycyjne duże biznesy.
Jednym z powodów tego, że większość ludzi nie może dostrzec
szybkiego rozwoju marketingu sieciowego jest to, że w większości
przypadków jest to niedostrzegany biznes. W odróżnieniu od krzykliwych
reklam McDonalda czy Starbucksa, większość franchisingów opartych
na marketingu sieciowym działa dyskretnie w domach lub małych biurach.
A na dodatek, wiele franchisingów opartych na marketingu sieciowym
generuje o wiele więcej pieniędzy niż większość innych franchisingów.

Teraz duże interesy robi się w biznesie opartym
na marketingu sieciowym
Na początku książki wymieniłem niektóre produkty i usługi, jakie są
obecnie dostarczane poprzez system dystrybucji marketingu sieciowego.
Lista ta zawiera między innymi: usługi prawne, usługi księgowe, usługi
telefoniczne, kosmetyki, witaminy, ubrania, a nawet nieruchomości. Jedną
z najbardziej zaskakujących rzeczy, na jakie trafiłem, gdy już zacząłem
patrzeć z otwartą głową, jest liczba głównych korporacji, takich jak
Citibank, AOL Time Warner i Berkshire Hathway, które wykorzystują
biznes oparty na marketingu sieciowym. Gdy już to dotarło do mnie,
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zdałem sobie sprawę, że dotychczas słyszałem tylko krytykę dotyczącą
marketingu sieciowego, a pochodzącą od osób, które nie działały w tym
biznesie. Nie mogłem dostrzec tego biznesu, gdyż jest to naprawdę
wirtualny biznes, co oznacza, że jest niedostrzegany, zatem nie mogłem
też dostrzec rozwoju tej branży. Słyszałem tylko narzekania ze strony
ludzi prowadzących biznes w starym stylu lub biznesmenów w rodzaju
Johna Wayne'a. To, że ta branża biznesu rozwija się, jest związane
z prawem Metcalfa.

Wykorzystaj prawo Metcalfa
Urok marketingu sieciowego polega na tym, że jest on dostępny dla
przeciętnego człowieka. Ludzi takich jak ty czyja. Dostępna jest też potęga
prawa Metcalfa, lecz musisz postępować zgodnie z tym prawem. Jeśli
postępujesz zgodnie z zasadami prawa, przyłączenie się do firmy
działającej w marketingu sieciowym jest dobrym startem. Jednak samo
tylko przyłączenie się do firmy nie uprawnia cię do tego, aby okiełzać
jego potęgę. To byłoby tak, jakbyś kupił telefon i byłbyś jedyną osobą,
która posiada telefon.

„Twoim zadaniem jest niejako sklonowanie lub
i zduplikowanie, tworząc kogoś takiego jak ty".
W momencie, kiedy jest was dwóch, wasza ekonomiczna wartość
potęguje się do kwadratu. Wartość waszej sieci wzrosła z zera do czterech.
W momencie, gdy jest was już trzech, ekonomiczna wartość sieci wzrasta
z czterech do dziewięciu. Jeśli każdy z dwóch ludzi, których wprowadziłeś, wprowadzi kolejnych dwóch, ekonomiczna wartość waszej sieci
zaczyna wyglądać jak rakieta, która startuje na Księżyc. Zamiast ciężkiej
pracy dającej efekty w postępie arytmetycznym, wasza ekonomiczna
wartość zaczyna wzrastać do kwadratu. To jest właśnie potęga biznesu
opartego na sieci.
Na dłuższą metę osoba pracująca w sieci i odnosząca sukcesy ma
możliwość zarabiania więcej, niż tacy profesjonaliści, jak: lekarze,
prawnicy, księgowi itp. To, co odróżnia biznes oparty na marketingu
sieciowym od innych biznesów i to, co stanowi jego potęgę, wyjaśnia
prawo Metcalfa.

80

SZKOŁA BIZNESU DLA LUDZI , KTÓRZY LUBIĄ POMAGAĆ INNYM

W poprzednim rozdziale wspomniałem, jaką wartość stanowią nowi
znajomi. Jeśli zainwestujesz trochę czasu i najpierw wyjaśnisz im
Kwadrant przepływu pieniędzy, pytając w jakim kwadrancie chcieliby
inwestować swój czas, a potem wytłumaczysz im potęgę prawa Metcalfa,
wierzę, że będziesz miał osoby o wiele bardziej otwarte na możliwości
biznesu, który prezentujesz. Możesz także wyjaśnić, że biznes sieciowy
jest najdynamiczniej rozwijającym się modelem biznesu we współczesnym świecie, nawet, jeśli nie są jeszcze tego w stanie dostrzec.
Budowanie biznesu sieciowego jest po prostu szukaniem znajomych,
nowych i starych, którzy pragną iść w tym samym kierunku, co ty. Spójrz
na to, jak na problem matematyczny. Powiedzmy, że zaprosiłeś do udziału
w biznesie l O osób. Wartość twojej sieci wynosi teraz 100, a nie 10. Jeśli
zaś każda z tych 10 osób przyprowadzi kolejnych 10, twój biznes będzie
eksplodował. Gdy na początku lat siedemdziesiątych udawałem się na
prezentację biznesu, mój umysł był zamknięty na marketing sieciowy.
Nie dostrzegałem potęgi biznesu w nadarzającej się okazji. Dzisiaj już to
rozumiem. Gdybym miał wszystko rozpoczynać od nowa, zamiast
budować biznes w starym stylu, zbudowałbym biznes oparty na
marketingu sieciowym.

Lepszy i mniej kosztowny pomyśl
Zamiast budować biznes oparty na marketingu sieciowym, wydałem
miliony dolarów, aby zbudować biznes w starym stylu. Choć nie żałuję
mojej drogi, drogi uczenia się budowania od podstaw biznesu w starym
stylu, muszę szczerze przyznać, że gdybym to zrobił w oparciu o sieć,
miałoby to większy sens. Ma to szczególne znaczenie dla ludzi, którzy
nie posiadaj ą milionów dolarów, by zbudować biznes w starym stylu lub
by kupić znany franchising. Marketing sieciowy nie wymaga wielkich
nakładów na początku i zawiera dobry program szkoleń, więc jest obecnie
najlepszym pomysłem na biznes. Jego epoka właśnie nadchodzi. Rozwija
się dynamicznie w całym świecie. Musisz jedynie mieć otwarty umysł
i dostrzec szansę. Twoje oczy nie mogą tego zobaczyć, bo niewiele widać.
Nie ma złotych haków i czarujących syren morskich prowadzących do
siedziby biznesu. Choć biznes oparty na marketingu sieciowym rozwinął
się na całym świecie, niewielu jeszcze to dostrzegło.
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Przyszłość marketingu sieciowego
Chociaż biznes ten rozrósł się ogromnie, to właśnie teraz jest
odpowiedni czas, żeby się do niego przyłączyć. Dlaczego tak mówię?
Ponieważ świat w końcu zrozumiał, że epoka industrialna się skończyła,
a rozpoczęła się epoka informacyjna. Wielkie biznesy, takie jak General
Electric i Ford Motor Company są biznesami epoki industrialnej.
Franchisingi, takie jak McDonald, są biznesami epoki przejściowej.
Natomiast biznesy oparte na marketingu sieciowym są prawdziwymi
biznesami epoki informacyjnej, ponieważ większość z nich opiera się
raczej na informacji niż na ziemi, fabrykach i pracownikach.
Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice często powtarzali: „Chodź do
szkoły, zdobywaj dobre stopnie, abyś mógł otrzymać bezpieczną, wysoko
płatną posadę ze świadczeniami". To klasyczne myślenie epoki
industrialnej. Moi rodzice rzeczywiście wierzyli w bezpieczeństwo
etatowej pracy, opiekę medyczną i opiekę socjalną gwarantowaną przez
firmę lub państwo. To są stare idee znamienne dla epoki industrialnej.
Dzisiaj większość z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że zapewnienie pracy
to żart, a zatrudnienie w jednej firmie przez całe życie już się nie zdarza.
Jeśli więc dodasz do tego plan emerytalny, taki jak 401 k, oparty na
ryzykownej giełdzie i funduszach inwestycyjnych, to okaże się, że twoja
emerytura to także żart. Dzisiaj ludzie potrzebują nowych pomysłów
i nowych systemów, poprzez które osiągną finansowe bezpieczeństwo,
które kiedyś mieli nasi rodzice. Jednym z takich rozwiązań jest marketing
sieciowy. Im więcej ludzi obudzi się, a tak stało się z wieloma po ataku
terrorystycznym z 11 września 2001 r. i po załamaniu się giełdy, tym więcej
ludzi zda sobie sprawę, że marketing sieciowy jest nowym sposobem na
przetrwanie w świecie coraz mniejszego bezpieczeństwa. Milionom ludzi
pozwala też na przejęcie kontroli nad swoim życiem i finansową
przyszłością. Z tego też powodu marketing sieciowy będzie się rozwijał,
nawet wtedy, gdy ci myślący po staremu nie będą w stanie dostrzec tego
wzrostu.

Podsumowanie
Wiele lat temu, kiedy byłem młodym sprzedawcą próbującym
sprzedać pierwsze telekopiarki, dzisiaj znane jako faksy, miałem z tym
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zadaniem wiele problemów, ponieważ niewielu ludzi miało te urządzenia.
Gdy liczba używanych telekopiarek wzrosła, sprzedaż stała się o wiele
prostsza. Im więcej było faksów, tym stawały się wartościowsze. Na tym
polega potęga prawa Metcalfa.
Dzisiaj podobnie dzieje się z marketingiem sieciowym. Kiedyś wielu
ludzi wyśmiewało się z tego biznesu, inni wyrażali bardzo niepochlebne
opinie. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie,
przyszłość marketingu sieciowego rysuje się w jasnych barwach. Jak
wspomniałem wcześniej, wiele dużych firm ma swoje działy oparte na
marketingu sieciowym. Marketing sieciowy trafił do głównego nurtu
biznesu, nawet jeśli niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Nawet, jeśli
twoi znajomi czy współpracownicy nie dostrzegaj ą tej szansy, miej otwarty
umysł, a dostrzeżesz potęgę prawa Metcalfa, potęgę sieci - potęgę, która
jest w twoim zasięgu. To, co powinieneś zrobić, to powiedzieć sobie:
„Chcę, aby potęga sieci pracowała dla mnie".

Następny walor
W następnym rozdziale opowiem o umiejętnościach biznesowych
potrzebnych do odniesienia sukcesu w rzeczywistym świecie biznesu.
Urok marketingu sieciowego polega na tym, że uczy cię cennych
umiejętności - takich, które możesz wykorzystać w zapewnieniu sobie
dobrobytu na resztę życia.

ROZWIJANIE SWOICH NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI

w BIZNESIE
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Walor 5: Rozwijanie
swoich
najważniejszych
umiejętności
w biznesie
Rok 1974 był punktem zwrotnym w moim życiu. Ukończyłem służbę
w piechocie morskiej i właśnie miałem wkroczyć w prawdziwy świat.
Mój problem polegał na tym, że nie wiedziałem, do jakiego świata wejść.
Czy mam wejść do świata mojego biednego ojca i stać się pracownikiem
z kwadrantu „P", czy też mam wstąpić do świata bogatego ojca i znaleźć
się w kwadrancie „B"?
Jak już stwierdziłem wcześniej, miałem dwa zawody, dzięki, którym
łatwo osiągnąłbym pozycję w kwadrancie „P". Mogłem powrócić do
żeglugi morskiej, zostać oficerem na statku i pływać na tankowcach lub
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też zostać zawodowym pilotem, co uczyniło wielu moich kolegów. Oba
te zawody były kuszące, lecz ja wiedziałem, że nie chcę być do końca
życia ani oficerem na statku, ani pilotem. To było już poza mną.
Zdecydowałem się raczej wyruszyć drogą naśladującą bogatego ojca,
a nie mojego biednego ojca, choć było to o wiele bardziej ryzykowne,
z mniejszą gwarancją na powodzenie.
Na początku 1974 roku, nim odszedłem z piechoty morskiej, udałem
się do bogatego ojca i poprosiłem go, aby przygotował mnie do egzystowania w świecie kwadrantu „B". Wciąż pamiętam, jak poszedłem do jego
biura w Waikiki i poprosiłem go o radę związaną z następnym etapem
mojego życia. Miałem wówczas 26 lat i wiedziałem, że potrzebuję przewodnika w świecie, do którego tak niewielu ludzi dociera, czyli w świecie kwadrantu „B".
-Co powinienem zrobić? - zapytałem. - Jakiego rodzaju szkolenia
potrzebuję?
-Znajdź sobie pracę w sprzedaży - powiedział bez chwili wahania
bogaty ojciec, spojrzawszy na mnie znad swego biurka.
-Sprzedaży? - jęknąłem jak pies, którego kopnięto. - Chcę znaleźć
się w kwadrancie „B", nie w sprzedaży.
Bogaty ojciec odłożył swoje okulary, spojrzał na mnie groźnie i rzekł:
- Prosiłeś mnie, żebym ci powiedział, co powinieneś robić. Właśnie ci to
powiedziałem. Jeśli nie chcesz robić tego, co ci doradzam, opuść moje
biuro.
-Ale ja chcę stać się właścicielem biznesu, a nie zostać zwykłym
sprzedawcą - argumentowałem.
-Posłuchaj - powiedział bogaty ojciec. - Ile razy będę musiał ci
powtarzać, że jeśli przychodzisz do mnie po radę, wówczas miej
tyle
szacunku, żeby mnie posłuchać. Jeżeli nie chcesz słuchać moich rad,
nie
pytaj o nie. Zrozumiałeś?
-Proszę mi wyjaśnić, dlaczego sprzedaż? - spytałem bardziej pokornie.
Obaj ojcowie byli surowymi mężczyznami i wiedziałem, że jeśli
mam
się czegoś nauczyć, lepiej będzie słuchać z respektem.
-Dlaczego uczenie się jak coś sprzedać jest tak ważne?

„Umiejętność sprzedaży jest umiejętnością
numer jeden w biznesie".
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- Umiejętność sprzedaży jest umiejętnością numer jeden w biznesie
- powiedział bogaty ojciec.
-Umiejętność sprzedaży jest najważniejszą umiejętnością w kwadrancie „B"- Jeśli nie potrafisz sprzedawać, nie myśl sobie, że
staniesz
się właścicielem biznesu.
-Umiejętność numer jeden? - powtórzyłem za bogatym ojcem.
-Najlepsi sprzedawcy są najlepszymi liderami - dorzucił bogaty ojciec.
- Spójrz na prezydenta Kennedy'ego. Był on największym mówcą, jakiego
kiedykolwiek słyszałem. Gdy przemawiał, inspirował ludzi, gdyż
przemawiał do ich duszy.
- A zatem, kiedy przemawiasz ze sceny lub też w telewizji, czy to jest
także sprzedaż? - zapytałem.
-Oczywiście - odrzekł bogaty ojciec. - Gdy piszesz lub mówisz
bezpośrednio lub też przemawiasz do swojego dziecka, aby
pozbierało
zabawki, to też jest sprzedaż. Twoi nauczyciele ze szkoły
średniej
codziennie próbowali coś sprzedać.
-Niektórzy nie wykonywali dobrej roboty - odpowiedziałem z sarkazmem.
-No cóż, dlatego nie byli wielkimi nauczycielami. Wszyscy wielcy
nauczyciele byli wspaniałymi sprzedawcami. Spójrz tylko na
Chrystusa,
Buddę, Matkę Teresę, Gandhiego, Mahometa. Oni wszyscy byli
wielkimi
nauczycielami, a jednocześnie wielkimi sprzedawcami.
-A zatem, im jestem lepszy w sprzedaży, tym większy sukces odnoszę
w życiu? - zapytałem.
-Spójrz na to z trochę innej strony - odpowiedział bogaty ojciec.
-Spójrz na tych ludzi, którzy nie osiągnęli sukcesu w życiu. To są ci
wszyscy, których nikt nigdy nie chce wysłuchać.
-Czy któryś z nich mógłby być dobry w sprzedaży? - zapytałem.
-Oczywiście. Wszyscy jesteśmy urodzonymi sprzedawcami. Spójrz
na małe dziecko. Jeśli ono jest głodne i nie dostaje tego, co chce co
robi?

„Wszyscy jesteśmy urodzonymi sprzedawcami".
- Zaczyna płakać - odpowiedziałem. - Komunikuje się, zaczyna
sprzedawać.
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-Bardzo dobrze - odpowiedział bogaty ojciec. - Czy próbowałeś kiedyś

powiedzieć dziecku, że ono czegoś nie może dostać? Jeśli ojciec
nie da
mu tego, o co prosi, idzie do matki. Jeżeli matka mu nie daje tego, co
ono
chce, idzie do telefonu i dzwoni do dziadków. Gdy stajemy się
starsi,
tracimy tę naturalną zdolność; mówi się nam, abyśmy przestali
prosić
o różne rzeczy. Prosi się nas, abyśmy przestali wymuszać,
przestali
narzekać i przestali być pasożytami. A więc przestajemy uczyć
się
sprzedawać.
-Zatem, jako dorośli musimy ponownie nauczyć się tego, co już kiedyś
umieliśmy - stwierdziłem.
-O ile chcemy mieć to, czego pragniemy w naszym życiu - powiedział
bogaty ojciec. Kiedy miałem 30 lat, zdałem sobie sprawę z faktu, że
coś
się nie układa w moim życiu. Czegoś mi brakowało. Pracowałem
ciężko,
lecz nic nie układało się po mojej myśli. Wkrótce zrozumiałem, że
coraz
cięższa praca nie przynosi efektów. W końcu stwierdziłem, że jeśli
czegoś
nie zmienię, moje życie będzie po prostu puste. Przede
wszystkim
wiedziałem, że muszę zmienić samego siebie. Powoli zrozumiałem,
że
nie potrafię właściwie komunikować się z ludźmi. Moi pracownicy
mnie
nie słuchali. Gdy mówiłem im, żeby coś zrobili - to albo nie robili
nic,
albo robili coś zupełnie innego. Również moi klienci mnie nie
rozumieli.
Choć mówiłem im, dlaczego moje produkty są lepsze, oni wciąż
kupowali
od kogoś innego. Zachowywałem się dziwnie, kiedy
rozmawiałem
z nieznajomymi. Byłem nudny na przyjęciach. Nie przekazywałem
tego,
co chciałem powiedzieć. Po prostu moje umiejętności
komunikowania
się były ubogie. Stało się dla mnie jasne, że jeśli chcę odnieść
sukces
w biznesie, muszę koniecznie nauczyć się sprzedawać. Musiałem też
stać
się lepszym rozmówcą. Musiałem nauczyć się lepszego
komunikowania

się. Musiałem przestać obawiać się ludzi. Zatem musiałem
ponownie
nauczyć się tego, co już kiedyś umiałem jako dziecko. Bogaty
ojciec
przerwał na chwilę, a jego umysł wydawał się szperać w
przeszłości.
-Czy pamiętasz, ile to było lat temu, kiedy ty i Michał byliście
w szkole podstawowej, a ja pojechałem do Honolulu, aby
uczestniczyć
w tygodniowym kursie sprzedaży?
-Pamiętam - odpowiedziałem. - Mój tata sądził, że jest pan głupcem,
biorąc udział w kursie sprzedaży.
-Naprawdę? - zapytał bogaty ojciec. - Co powiedział?
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- Skomentował to w ten sposób: „Jak można wydać tak dużo pieniędzy
na kurs, za który nie dostanie się oficjalnie uznawanego świadectwa?".
Po tych słowach bogaty ojciec wybuchnął śmiechem. - Na tamten
kurs wydałem moje ostatnie 200 dolarów. Sprawił on jednak, że
zacząłem
zarabiać miliony dolarów. Natomiast twój tata myślał jedynie o
świadectwach państwowych.
- Tak, to prawda - odpowiedziałem trochę: zaskoczony. - Różniła was
hierarchia wartości. Mój ojciec chciał więcej świadectw szkolnych, a pan
bardziej pragnął sukcesu finansowego.
Nadal chichocząc, bogaty ojciec otworzył swój żółty blok i napisał
następujące słowa.
Kupno - Sprzedaż
-W biznesie to są dwa bardzo ważne słowa - stwierdził, wskazując

na słowa zapisane w bloku. - Na giełdzie i w nieruchomościach
zawsze
mówi się o umowach kupna-sprzedaży. Rynek, jak i biznes, opiera
się na
kupujących i sprzedających. Gdybym nie miał kupujących,
wypadłbym
z biznesu, co oznacza, że muszę ciągle sprzedawać. Sprzedaję
moim
pracownikom, moim inwestorom, poprzez reklamę w telewizji, w
gazetach, w listach, moim księgowym i moim prawnikom. Cały dzień
sprzedaję. Muszę utrzymywać w ruchu cały mój zespół, aby moi
klienci
przychodzili szczęśliwi i odchodzili jeszcze szczęśliwsi. A
zatem
sprzedawanie to coś więcej niż próba przekonania kogoś, aby dał mi
swoje
pieniądze.
-Teraz rozumiem - odpowiedziałem. - Ale dlaczego uczenie się
sprzedaży jest tak ważne? Dlaczego umiejętność sprzedaży
jest
umiejętnością numer jeden w kwadrancie „B"?
-Świetne pytanie - stwierdził bogaty ojciec. -Większość ludzi nie
zdaje sobie sprawy z faktu, że im więcej potrafią sprzedać, tym
więcej są
w stanie kupić.
-Co takiego? - zapytałem, szukając większej jasności w tym, co słyszę
i zdając sobie sprawę z tego, że usłyszałem właśnie coś bardzo
ważnego.
- Im więcej potrafię sprzedać, tym więcej jestem w stanie kupić.
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Jeśli chcesz coś kupić, najpierw musisz coś sprzedać
Bogaty ojciec kiwnął głową, pozwalając mi przemyśleć to, co
mówiłem i czego się uczyłem. - Możesz jedynie kupić tyle, ile sprzedasz
- powiedział bogaty ojciec. - Jeśli chcesz coś kupić, najpierw musisz coś
sprzedać. Dlatego też umiejętność sprzedaży jest umiejętnością numer
jeden. Musisz najpierw coś sprzedać, zanim będziesz w stanie coś kupić.
- A więc jeśli nie potrafię sprzedawać, nie potrafię też kupować.
Bogaty ojciec przytaknął. - Biedni ludzie są biedni, ponieważ nie
potrafią sprzedawać lub też nie maj ą nic do sprzedania. To samo dotyczy
również biednych narodów. Biedny naród to taki, który nie ma nic do
sprzedania lub też nie potrafi sprzedać tego, co ma. To samo dotyczy
również ludzi. Mamy wielu utalentowanych ludzi, ale oni nie potrafią
sprzedać swoich talentów. Biznes, który nie potrafi się sam sprzedać,
wypada z rynku, nawet, jeśli ma tony towarów. Kiedy obserwuję jakiś
biznes borykający się z finansami, często przyczyną trudności jest to, że
lider tego biznesu nie umie sprzedawać. Być może jest on inteligentny,
jednak jego komunikowanie się jest ubogie. Spotkałem wielu menedżerów
średniego szczebla, którzy nie zrobili kariery w firmach, ponieważ nie
potrafili sprzedawać. Ilu samotnych ludzi spotkałeś, którzy nie są w stanie
odnaleźć mężczyzny lub kobiety swoich marzeń? Oni po prostu nie
potrafią zakomunikować innym, jak dobrymi są ludźmi.
-A zatem, kiedy ja zapraszam dziewczynę na randkę, pan widzi to
jako rodzaj sprzedaży?
-Bardzo ważny rodzaj sprzedaży - odpowiedział bogaty ojciec.
-Świat jest wypełniony samotnymi i biednymi ludźmi po prostu
dlatego, że nikt ich nigdy nie nauczył: jak sprzedawać, jak się
komunikować, jak przezwyciężać obawę przed odmową, jak ponownie
podjąć
działanie po odrzuceniu.
-A więc sprzedaż ma wpływ na każdy aspekt naszego życia - dodałem.
-To prawda. Dlatego też wiele lat temu wydałem mojego ostatniego
dolara na naukę sprzedawania. Dziś mam więcej pieniędzy niż twój
ojciec,
ponieważ on bardziej cenił świadectwa szkolne, ja natomiast
umiejętności
sprzedaży. Dlatego uważam, że jeśli chcesz zostać biznesmenem,
musisz
nauczyć się sprzedaży oraz nieustannie udoskonalać tę umiejętność.
Im
jesteś lepszy w sprzedaży, tym stajesz się bogatszy.
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Następnie bogaty ojciec wyjaśnił, że jego księgowy sprzedaje swoje
profesjonalne umiejętności za stałą pensję. I dodał: - Gdy ktoś składa
podanie o pracę, tak naprawdę sprzedaje swoje profesjonalne usługi.
Zresztą każdy coś sprzedaje. Gdy wrócisz do domu - stwierdzisz, że
wszystko co tam masz, a więc piec, lodówkę, sofę, telewizor, łóżka, ktoś
kiedyś ci sprzedał. Kiedy jedziesz ulicą, wszystko, co widzisz albo ktoś
komuś sprzedał albo ukradł. Jeśli ktoś kradnie niech się wynosi z mojego
biura, gdyż ja nie robię interesów z ludźmi, którzy kradną. Ja robię interesy
z ludźmi, którzy sprzedają.
-Nie zdawałem sobie sprawy z faktu, że sprzedaż jest tak ważna
w biznesie i jeśli chcę być bogaty, muszę nauczyć się sprzedaży.
-Jeśli chcesz odnieść sukces w życiu, musisz nauczyć się tego, jak
sprzedawać. Spójrz tylko na realny świat. Politycy, którzy
wygrywają
wybory, to świetni sprzedawcy. Najwięksi liderzy religijni, to także
świetni
sprzedawcy. Najlepsi nauczyciele, to jednocześnie najlepsi
sprzedawcy.
Dzieci to urodzeni sprzedawcy. Czy rozumiesz, o czym mówię?
-Tak - odpowiedziałem. - Ale obawiam się sprzedawania.
Po tym moim szczerym wyznaniu, bogaty ojciec pomyślał
chwilę
i rzekł: - Dziękuję za twoją szczerość. Wiedz o tym, że większość ludzi
obawia się sprzedaży, bo obawiają się odmowy. Zamiast przyznać się
do
swoich obaw, wyrażają złe opinie o sprzedawcach, mówiąc między
innymi: „Ja nie jestem sprzedawcą, jestem wykształconym profesjonalistą".
-Czy twierdzi pan, że większość ludzi ukrywa swoje obawy udając,
że akt sprzedaży jakoby ich nie dotyczy? - zapytałem.
-Tak, to prawda. Wielu z tych, którzy obawiają się sprzedaży, nie
przyznaje się do tego. Patrzą niejako z góry na ludzi ze sprzedaży i na
ich
profesję - odparł bogaty ojciec.
-Ludzie, którzy się w ten sposób zachowują, są często biedni, biedni
w podwójnym sensie, to znaczy nie osiągają sukcesu w życiu i w
miłości.
Żyją poniżej swoich możliwości, kupują wszystko na
wyprzedażach,
oszczędzają po prostu, gdyż obawiają się sprzedawać. Obawa i
brak
umiejętności sprzedaży trzyma ich w biedzie.
-Ale, czy większość ludzi nie obawia się odmowy? - zapytałem.
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„Ludzie powinni uczyć się pokonywać obawy, a nie
dopuszczać do tego, by one kierowały ich życiem".
-Oczywiście - stwierdził bogaty ojciec. - Dlatego też ludzie odnoszący

sukcesy uczą się pokonywać obawy i nie dopuszczają do tego, by
one
kierowały ich życiem. Dlatego też poleciałem wówczas do Honolulu
i za
ostatnie dolary wziąłem udział w kursie. A więc daję ci tę samą
radę,
którą dałem kiedyś sobie: naucz się sprzedawać. Zawsze będę to
mówił,
jeśli ktoś jest biedny, nie odnosi sukcesów, jest samotny - co
oznacza, że
nie zdołał czegoś sprzedać. Jeżeli chcesz osiągnąć to, czego
pragniesz,
najpierw musisz coś sprzedać.
-Abym mógł kupić wszystko, co chcę, gdy będę potrafił sprzedawać?
- dodałem.
Bogaty ojciec przytaknął: - Dlatego też sprzedaż jest twoją najważniejszą umiejętnością. Czy jesteś gotów uczyć się sprzedaży?

Rozpoczyna się moja edukacja w sprzedaży
Po tej rozmowie wziąłem sobie mocno do serca rady bogatego
ojca
i wkrótce zacząłem starać się o przyjęcie do pracy zarówno w IBM jak
i w firmie Xerox. Starałem się o pracę w tych dwóch firmach nie z powodu
zarobków, które oferowano, lecz z powodu ich szkoleń w sprzedaży. Wiele
firm marketingu sieciowego także realizuje wspaniałe szkolenia w sprzedaży dla swoich ludzi. Dla mnie uczenie się sprzedaży, pokonywanie
obaw przed odmową oraz kształtowanie swego punktu widzenia było
najlepszą edukacją, jaką kiedykolwiek otrzymałem. Nauka sprzedaży
zmieniła moje życie; nauka sprzedaży zmieniła moją przyszłość.

Kreowanie w sobie postawy zwycięzcy
Szkolenie związane ze sprzedażą jest czymś więcej aniżeli tylko nauką
sprzedawania. Kiedy rozpoczynałem moją karierę w firmie Xerox, byłem
bardzo nieśmiały. Mimo że odbyłem doskonałe szkolenie w tej firmie,
moje obawy wciąż powstrzymywały mnie przed pukaniem do czyichś
drzwi lub przed telefonowaniem. Dzisiaj nadal mam te same obawy.
Jednak dzisiaj mam tyle samokontroli, że mogę pokonać te osobiste obawy
i zatelefonować lub zapukać do czyichś drzwi. Gdybym się nie nauczył
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przezwyciężać mych obaw, postawa człowieka przegranego wzięłaby we
mnie górę. Bogaty ojciec często przypominał: „W każdym z nas jest
osobowość człowieka bogatego i biednego. W każdym z nas jest też
zwycięzca i przegrany. Za każdym razem, gdy pozwalamy, aby nasze
obawy, wątpliwości lub nasza niska ocena samego siebie wygrywały
- osobowość przegranego bierze górę. Uczenie się sprzedaży - to uczenie
się pokonywania postawy przegranego. Uczenie się sprzedaży kreuje
w tobie osobowość zwycięzcy".
W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że masz okazję stanąć
twarzą w twarz z obawami, radzenia sobie z nimi, pokonania ich,
a w efekcie kreowania postawy zwycięzcy. Wspaniałe jest także to, że
liderzy takiej organizacji mają wystarczająco dużo cierpliwości, aby
pracować z tobą, podczas gdy ty się uczysz. W zwyczajnym świecie
biznesu, jeśli nie potrafisz sprzedawać po trzech do sześciu miesięcy,
zostajesz po prostu zwolniony. Xerox był trochę bardziej hojny. Dali mi
rok na naukę i rok próby. Gdybym nie dostał tych dwóch lat, z pewnością
zostałbym zwolniony. W końcu jednak moja pewność siebie zaczęła
wzrastać, moja sprzedaż się poprawiła, a dwa lata później nieustannie
byłem numerem jeden lub dwa w moim biurze. O wiele ważniejsze
od mojej rosnącej wówczas pensji było odbudowanie mojego zaufania
do siebie. Odbudowanie własnego zaufania oraz poczucia własnej wartości
okazało się być bezcenne i pozwoliło mi zarobić miliony dolarów. Za to
zawsze będę wdzięczny firmie Xerox i jej personelowi. Nie tylko nauczyli
mnie jak sprzedawać, ale co ważniejsze, jak pokonywać demony strachu
i wątpliwości. Dzisiaj gorąco namawiam do marketingu sieciowego, gdyż
ta branża oferuje tę samą możliwość umocnienia i odbudowania zaufania
we własne siły, którą zaoferowała mi firma Xerox.

Szkolenie w sprzedaży pomogło mi spotkać kobietę
moich marzeń
Bez moich umiejętności w sprzedaży i bez pewności siebie, wątpię
czy spotkałbym się i ożenił z kobietą moich marzeń. Kiedy pierwszy raz
spotkałem Kim, pomyślałem sobie, że jest najpiękniejszą kobietą na
świecie. Dzisiaj uważam, że jest jeszcze piękniejsza, ze względu na jej
urok zewnętrzny jak i wewnętrzny.
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Gdy zobaczyłem japo raz pierwszy, zaniemówiłem. Obawiałem się
do niej podejść. Jednakże moje szkolenia z zakresu sprzedaży, uczące
jak pokonywać obawy, zaczęły procentować. Zamiast zaszyć się w kącie
pokoju, chowając się tak głęboko jak tylko można, wpatrując się w nią
bez słowa, jak miałem w zwyczaju to robić, gdy spotykałem kobietę,
która mi się podobała, podszedłem odważnie i przywitałem się.
Doświadczenie sprzedawcy zaczęło odpłacać.
Kim odwróciła się, uśmiechnęła cudownie, a ja byłem już zakochany.
Była przyjaźnie nastawiona, czarująca i mogliśmy rozmawiać o wszystkim. Wydawało się, że możemy się we wszystkim dogadać. Była jakby
prosto z moich snów. Jednak, kiedy poprosiłem ją by poszła ze mną na
kolację, odmówiła. Będąc już doświadczonym sprzedawcą, ponawiałem
moją prośbę wiele razy. Ona jednak konsekwentnie odmawiała. To trwało
sześć miesięcy. Gdybym kiedyś nie nauczył się pokonywać wątpliwości
dotyczących siebie samego, nie miałbym tyle wytrwałości, aby prosić ją
tak długo. Cierpiałem wewnętrznie, za każdym razem, kiedy usłyszałem
„Nie", a moje ego było zranione do żywego. Po sześciu miesiącach moje
delikatne, męskie ego zostało pokonane, jednak nadal nie ustawałem
w prośbach. W końcu pewnego dnia powiedziała „Tak" i od tego czasu
jesteśmy razem.
Gdy umawialiśmy się na randki, wielu moich kolegów mówiło: „Nie
mogę uwierzyć, ona chodzi z tobą. Wyglądacie jak piękna i bestia".
Przypominałem sobie wówczas to, co mówił bogaty ojciec: „Sprzedaż to
najważniejsza umiejętność w biznesie, ale to także twoja najważniejsza
umiejętność w życiu".
Moje zdjęcie z Kim możesz obejrzeć na okładce mojej następnej
książki: „Młody bogaty rentier". To zdjęcie zrobiono na wyspie Fiji.
Siedzimy na koniach i uśmiechamy się od ucha do ucha. Tego dnia
świętowaliśmy osiągnięcie finansowej wolności. W głębi ducha wiem,
iż nie osiągnąłbym tego bez Kim. Ona jest kobietą mego życia i sprawia,
że moje życie ma sens. W roku 2003 świętowaliśmy siedemnastą rocznicę
naszego małżeństwa.

Stówo na temat odmowy
Pewnego dnia usłyszałem w radio reklamę: „To wspaniały biznes.
Niczego nie trzeba sprzedawać". Pomyślałem sobie: „Jakiego rodzaju
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osoby zainteresują się pracą, w której nie trzeba sprzedawać?". I wtedy
zdałem sobie sprawę z faktu, iż większość ludzi byłaby zainteresowana
pracą nie wymagającą sprzedaży, mimo że przecież wszyscy coś
sprzedajemy. Rozmyślając nad tym, doszedłem do wniosku, iż większość
ludzi nie jest przeciwko sprzedaży; oni jedynie nie lubią odmowy. Wiem
to, bo też tego nie lubię, nawet nienawidzę. Ponieważ większość ludzi
nie znosi odmowy, sądzę, że należałoby nadać inne zabarwienie słowu
odmowa.
Przeszło dwadzieścia lat temu, gdy byłem próbującym utrzymać się
w zawodzie przedstawicielem handlowym Xeroxa, przybyłem do bogatego ojca i powiedziałem mu o tym, że nie cierpię odmowy. Stwierdziłem
wówczas: „Ale bardziej niż nienawiścią do odmowy, żyję w strachu przed
odmową. Robię wszystko, co tylko możliwe, aby uniknąć sytuacji,
w której mógłbym być odrzucony. Nieraz myślę, że wolałbym umrzeć,
aniżeli być odrzuconym. Za każdym razem, gdy wchodzę do jakiegoś
biura i sekretarka mówi mi, że już maj ą kopiarkę, że nie są zainteresowani
nową, zwłaszcza tą z Xeroxa, że szef nie rozmawia ze sprzedawcami
albo, że podoba nam się twoja propozycja, ale współpracujemy z twoją
konkurencją, czyli IBM - zawsze wtedy chciałbym zapaść się pod ziemię
i umrzeć. Im więcej myślałem o otrzymaniu odmowy, tym bardziej
chciałem porzucić sprzedaż i uciec. Im bardziej chciałem uciec przed
odmową, tym częściej mój szef straszył mnie zwolnieniem.

Odmowa = sukces
Moje życie wypełnione było obawą przed odmową, niską oceną
samego siebie oraz brakiem zaufania we własne możliwości. Na zewnątrz
wyglądałem na pewnego siebie i otwartego. Na zewnątrz byłem odważny
jak John Wayne z piechoty morskiej, a wewnątrz tchórzliwy jak Pee Wee
Herman. Było to w tym trudnym okresie mego życia, kiedy miałem być
zwolniony z pracy. Wówczas bogaty ojciec przekazał mi kilka ze swoich
najlepszych mądrych rad. Tamtego dnia, kiedy miałem być wystawiony
na próbę przez mojego menedżera, bogaty ojciec rzekł:
-Największe sukcesy na świecie odnoszą ludzie, których spotkała
największa odmowa.
-Co takiego? - zapytałem, nie będąc pewnym, czy dobrze usłyszałem.
- Najbardziej odrzuceni ludzie na świecie, odnoszą największe
sukcesy.
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-To co słyszałeś - powiedział bogaty ojciec.
-Najmniejsze sukcesy odnoszą ludzie, których spotkała najmniejsza
odmowa.
-Jeśli zatem chcę odnosić sukcesy w życiu, muszę się spotykać
z coraz większą odmową? - zapytałem.
-Zrozumiałeś, o to chodzi - bogaty ojciec uśmiechnął się.
-Nie, nie rozumiem. Proszę mi to wyjaśnić - odparłem.
- Spójrz na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 49% wyborców,
a więc miliony z nich głosowało przeciwko niemu. Odrzucili go. Czy
miałeś kiedyś miliony ludzi przeciwko sobie?
-Nie - odpowiedziałem.
-Gdy dojdziesz do takiej sytuacji, będziesz sławny i odniesiesz sukces.
- Lecz on również miał miliony ludzi, którzy akceptowali go
- dodałem.
-Tak, to prawda - powiedział bogaty ojciec. - Ale czy mógłby stać się
prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdyby obawiał się odmowy?
-Spodziewam się, że nie. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy nie tylko
go odrzucają, oni go po prostu nienawidzą. Prezydent musi mieć
wokół
siebie ochronę, gdyż ci ludzie chcą go zabić. Nie sądzę, że
mógłbym
znieść taki rodzaj presji.
-Może właśnie dlatego nie możesz osiągnąć takiego sukcesu, jaki
chciałbyś lub do którego masz predyspozycje. Istota w tym, że nikt
nie
lubi spotykać się z odmową. Lekcja, którą powinieneś dzisiaj
przyswoić
sobie mówi, że ludzie, którzy unikają odmowy osiągają
najmniejsze
sukcesy. Nie oznacza to, że oni nie są miłymi ludźmi. To po prostu
znaczy,
że oni nie odnoszą tak wielkiego sukcesu, jak ludzie, których
spotyka
odmowa i którzy nie unikają odmowy.
Jeśli więc chcę odnieść sukces w życiu, muszę wystawić się na ryzyko
napotkania coraz większej odmowy? - zapytałem.
-Tak, to prawda - odpowiedział bogaty ojciec. - Spójrz na papieża.
To wielki człowiek i wielki przywódca religijny, a jednak jest przez
wielu
odrzucany. Wielu ludziom nie podoba się to, co mówi oraz to,
co
reprezentuje.
-Czy to oznacza, że zamiast zachowywać się jak mięczak i dać zwolnić
się z pracy, powinienem wystawić się na odmowę?
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-Jeśli nie wystawisz się na odmowę, na pewno zostaniesz zwolniony

- uśmiechnął się bogaty ojciec. - Nie bądź niemądry i nie ganiaj po
świecie
z wyciągniętym językiem, zderzając się ze ścianami stawianymi
przez
życie. Musisz podjąć ryzyko napotykania odmowy, ale musisz też
wynieść
naukę z tego procesu, a to oznacza korektę.
-Odmowa i korekta - powiedziałem.
Przytakując mi, bogaty ojciec napisał formułę, której nauczył się na
kursie sprzedaży w Honolulu, za który zapłacił 200 dolarów.

Odmowa i korekta = edukacja i przyspieszenie
-Trzymam się tej formuły od lat. Za każdym razem, gdy napotykam

odmowę, pytam siebie, co zrobiłem źle? Co mógłbym zrobić lepiej?
Jeśli
nie znajduję dobrej odpowiedzi, rozmawiam o tym z kimś
innym,
rozważam jeszcze raz to, co się stało, powtarzam tę sytuację
wraz
z przyjacielem - on jest kupującym, a ja sprzedającym. Istotne jest to,
że
osobie, która mi odmówiła, nie nadaję negatywnych określeń:
obszarpaniec, palant, przegrany. Takie zachowanie jest dla mnie
nonsensem.
Staram się natomiast być wdzięczny tej osobie za umożliwienie
mi
nauczenia się czegoś, dokonania korekty i udoskonalenia siebie.
Zadaję
też sobie pytanie, jak następnym razem mógłbym poradzić sobie
z tą
sytuacją inaczej i lepiej.
-A to prowadzi do edukacji i przyspieszenia w życiu - dodałem.
-Według mnie, ta formuła pomaga osiągnąć sukces w życiu w każdej
sytuacji - stwierdził bogaty ojciec.
-Jeśli jednak unikam napotykania odmowy, ten proces w ogóle się
u mnie nie zaczyna? - zapytałem. - Odmowa jest zatem
początkiem
edukacji.
Potwierdzając moje słowa, bogaty ojciec uśmiechnął się i rzekł:
- Wreszcie zrozumiałeś, dlaczego ludzie, którzy unikają spotkania
się z odmową, odnoszą mniejsze sukcesy w życiu niż ci, którzy się z nią
spotykają. Większość ludzi nie odnosi sukcesu, gdyż oni nie spotkali się
z wystarczającą ilością przypadków odmowy.

„Im bardziej ryzykuję spotkanie się z odmową,
tym mam większe szansę na akceptację".
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- Zrozumiałem o co chodzi - powiedziałem, uśmiechając się do
bogatego ojca.
Kilka dni później prowadziłem telemarketing jako woluntariusz
w jego przedsięwzięciu charytatywnym. Nie robiłem tego dla pieniędzy.
Robiłem to, aby pomóc dobrej sprawie, ale również miałem okazję
ćwiczyć się w przyjmowaniu czyjejś odmowy. Zdałem sobie sprawę, że
w pracy dla Xeroxa moja codzienna ilość przypadków odmowy była zbyt
mała. Gdy telefonowałem po dolary na cel charytatywny, ilość odmów
była o wiele większa. Zrozumiałem, że im częściej spotykałem się
z odmową, tym większą korektę mogłem stosować. Im bardziej korygowałem siebie, tym bardziej stawałem się doedukowany i tym więcej
odnosiłem sukcesów. Trzy wieczory w tygodniu, po pracy w firmie Xerox,
pracowałem na cele charytatywne. Przez rok uczestniczyłem w tym
przedsięwzięciu bez wynagrodzenia. W ciągu następnych dwóch lat
przeszedłem z pozycji kogoś, kto miał być prawie wyrzucony z Xeroxa
do pozycji sprzedawcy numer jeden. Kiedy już osiągnąłem w firmie Xerox
sukces w sprzedaży, zrezygnowałem z pracy i całkowicie poświęciłem
się własnemu biznesowi produkującemu nylonowe portfele dla surferów,
zapinane na rzepy. Zacząłem mój ą podróż do kwadrantu „B". To, czego
się wówczas nauczyłem, można streścić w zdaniu: „Im bardziej ryzykuję
spotkanie się z odmową, tym mam większe szansę na akceptację".

98% odmowy
Zanim odejdę od tematu odmowy, sądzę, że warto przedstawić kilka
faktów na ten temat. Kiedy przez pewien okres studiowałem w tradycyjnej
szkole biznesu, jeden z profesorów powiedział: „Jeśli chcesz odnieść
sukces w biznesie, musisz mieć rację w co najmniej 51 %". Moim zdaniem
ta informacja jest nie do końca prawdziwa. W rzeczywistości, aby ktoś
odniósł sukces, potrzebuje o wiele mniejszego prawdopodobieństwa.
Na przykład, jeśli firma, która zajmuje się sprzedażą wysyłkową,
wysyła około miliona ofert i otrzymuje około 2% odpowiedzi, uważane
jest to za ogromny sukces. Co zatem oznacza te 98% ludzi, którzy
powiedzieli „Nie"? 98% odmowy - to nadal jest sukces. Tak naprawdę
98% odmowy w masowych kampaniach marketingowych uważane jest
zawsze za dobry wynik.
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Wniosek z tego jest następujący: jeśli chcesz odnieść sukces w życiu,
szukaj po prostu większej ilości przypadków odmowy, a potem dokonuj
korekty. Urok marketingu sieciowego polega na tym, że liderzy zachęcają
cię do działania i spotykania się z przypadkami odmowy. Cóż za wspaniała
okazja. Jeśli naprawdę pragniesz większego sukcesu w życiu, przyłącz
się do firmy działającej w marketingu sieciowym i naucz się pokonywać
strach przed odmową. Jeżeli spędzisz około pięciu lat, robiąc to, założę
się z tobą, że reszta twojego życia będzie pasmem wielkich sukcesów.
Tak było w moim przypadku. Nadal poszukuję kolejnych okazji do
spotkania się z odmową. Dlatego też nauczyłem się być mówcą
publicznym, a także występuję w telewizji w moich programach
informacyjno-reklamowych. Dzisiaj miliony ludzi na całym świecie
odrzucają to, co mówię. Ale dzięki temu również staję się coraz bogatszy.

Nauczanie kontra sprzedaż
Marketing sieciowy oferuje o wiele większe wyzwania, niż było to
w przypadku firmy Xerox. W firmie Xerox moje zadanie polegało na
opanowaniu umiejętności sprzedaży. Natomiast w marketingu sieciowym
musisz nauczyć się nie tylko sprzedawać, lecz także musisz opanować
uczenie innych, jak mają sprzedawać. Jeżeli potrafisz sprzedawać, ale
nie potrafisz nauczyć tego innych, nie osiągniesz sukcesu w marketingu
sieciowym. To oznacza, że w marketingu sieciowym musisz być
doskonałym nauczycielem, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Jeżeli uwielbiasz
nauczanie, powiedzie ci się w marketingu sieciowym.
Nauczanie przynosi o wiele większą satysfakcję osobistą niż tylko
sprzedawanie. Urok marketingu sieciowego polega na tym, że biznes ten
szkoli ciebie, jak być nauczycielem, a nie tylko sprzedawcą. Jeśli lubisz
uczyć się i nauczać, marketing sieciowy to świetny biznes, aby się do
niego przyłączyć. Dlatego też zatytułowałem tę książkę Szkoła biznesu
dla ludzi, którzy lubią pomagać innym.

Szef sprzedaży nie sprzedaje, tylko naucza
Kiedy robiłem badanie rynku dotyczące różnych biznesów działających w marketingu sieciowym, spotkałem wielu ludzi, którzy pracowali
bardzo ciężko i odnosili sukcesy w sprzedaży, gdyż potrafili to robić, ale
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ich biznes sieciowy nie odnosił sukcesów, ponieważ nie potrafili nauczyć
innych jak sprzedawać. Sprzedawali za tych, którzy nie potrafili sprzedać.
Pewnego razu udałem się na spotkanie, na które nowy właściciel biznesu
zaprosił kilku swoich przyjaciół i członków rodziny, aby przyszli zapoznać
się z biznesem. Przysłuchując się prezentacji stwierdziłem, że całą
prezentację przeprowadził sponsor z wyższego poziomu. Ów właściciel
biznesu nic nie powiedział.
Po spotkaniu zapytałem owego właściciela biznesu, czyjego bezpośredni lider spędził z nim trochę czasu, ucząc go niuansów sprzedaży.
W odpowiedzi usłyszałem: „Nie, mój sponsor chce jedynie, abym przyprowadzał ludzi na spotkanie. Tylko on dokonuje sprzedaży, ponieważ on
jest najlepszym sprzedawcą".
Wtedy zdałem sobie sprawę, że miała tu miejsce wada w systemie
edukacyjnym firmy. Po pierwsze, ich szkolenia to był żart. Firma miała
listę książek do przeczytania, lecz nikt nigdy żadnej z nich nie przeczytał.
Po drugie, firma chciała tylko, aby ludzie przyłączyli się do biznesu
i przyprowadzili swoich znajomych i członków rodziny, aby lepsi sprzedawcy mogli sprzedać im produkty firmy. To nie była szkoła biznesu, to
była szkoła sprzedaży.
Kiedy pracowałem w firmie Xerox, mój szef sprzedaży, Charlie
Robinson, był jednym z najlepszych nauczycieli, jakich kiedykolwiek
miałem. Umawiałem spotkania, a Charlie chodził ze mną. Podczas tych
spotkań on mówił bardzo niewiele. Po spotkaniu wracaliśmy do biura
i analizowaliśmy prezentację sprzedaży. Dyskutowaliśmy na temat moich
silnych i słabych punktów. Po tych analizach i korektach Charlie prowadził
kilka sesji szkoleniowych dotyczących sprzedaży, aby wzmocnić moje
umiejętności, szczególnie zaś, aby wzmocnić umiejętność radzenia sobie
z odmową. W taki sposób zostałem sprzedawcą. Zostałem nim, gdyż
miałem świetnego nauczyciela. Ponieważ Charlie sam był świetnym
sprzedawcą, pewnego dnia został szefem sprzedaży i teraz musiał stać
się nauczycielem. W tej roli też był świetny. Na większości z moich
spotkań siedział w ciszy. Okazjonalnie zabierał głos, aby pokazać mi, co
robić, lecz przez większość czasu był bierny, pozwalając mi popełniać
błędy. Przesłanie z tego jest następujące: aby odnieść sukces w marketingu
sieciowym, musisz być jak Charlie Robinson: znakomitym sprzedawcą
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i znakomitym nauczycielem. Kiedy się już tego nauczysz, twój biznes
spełni twoje marzenia.

Genialni sprzedawcy
Mój bliski przyjaciel, z którym znamy się od 20 lat, doradca naszej
firmy i autor książki Sales Dogs, Blair Singer, zajmuje się sprzedażą od
wielu lat, podobnie jak i ja. Obaj zaczęliśmy na Hawajach jako młodsi
reprezentanci regionalni. On pracował dla Burroughs Corporation, dzisiaj
znaną jako Unisys, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja
przyłączyłem się do Xerox Corporation. Obaj przeszliśmy system szkoleń
sprzedaży korporacyjnej. Obaj zauważyliśmy, że wielu biznesmenów
działających w marketingu sieciowym opanowuje sztukę sprzedaży, ale
nie odnosi sukcesu. Nie potrafią stać się wielkimi menedżerami
kierującymi sprzedażą. W świecie korporacji amerykańskich menedżerowie ds. sprzedaży są nauczycielami, a nie tylko sprzedawcami.
W swojej książce, Sales Dogs, Blair omawia różne typy sprzedawców,
których można znaleźć w różnych organizacjach oraz to, jak każdy
z nich powinien być indywidualnie szkolony. Autor stwierdza: „Szkolenie
w zakresie sprzedaży jest tak istotne w biznesie opartym na marketingu
sieciowym, ponieważ musisz nie tylko nauczyć się, jak coś sprzedać, ale
musisz też opanować to, jak innych nauczyć sprzedaży. Jeśli nie nauczasz
innych jak sprzedawać, nie odniesiesz sukcesu w marketingu sieciowym".

Zadłużenie na karcie kredytowej
Jednym z powodów tego, że tak wielu ludzi ma obecnie zadłużone
karty kredytowe, jest to, że nie potrafią oni sprzedawać. Gdy ludzie kupują
coś na kredyt, tak naprawdę sprzedają swój ą przyszłość - sprzedaj ą pracę,
którą muszą wykonać w przyszłości. W wielu przypadkach, gdy używane
są karty kredytowe, ludzie sprzedają swoje jutro, aby kupić swoją
teraźniejszość. Większość ludzi ma debet na karcie kredytowej, gdyż
nauczono ich, jak być wspaniałym klientem, ale nie nauczono, jak być
wspaniałym sprzedawcą.
Zamiast sprzedawać swoje jutro, radzę przyłączyć się do biznesu
działającego w marketingu sieciowym i nauczyć się jak sprzedawać. Jeśli
nauczysz się sprzedawać i budować udany biznes oparty na marketingu
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sieciowym, będziesz mógł używać swojej karty kredytowej, aby kupić
co tylko zapragniesz, ale i spłacać swój kredyt na końcu każdego miesiąca.
Według mnie jest to rozsądniejsze niż sprzedaż swojego jutra. Zarówno
ty jak i ja wiemy, że niewiele jest warta przyszłość, jeśli dzisiaj sprzedasz
swoje jutro.

Podsumowanie
Krótko mówiąc, umiejętność sprzedaży jest bardzo ważną umiejętnością w życiu każdego z nas. Nawet moja kotka sprzedaje. Tak naprawdę,
moja kotka jest o wiele lepsza w sprzedaży niż większość ludzi. Każdego
ranka, jeśli jej nie nakarmię, a ona jest głodna, daje mi znać, czego pragnie
i kiedy tego pragnie. Ludzi nie szkoli się w ten sposób. Biznes oparty na
marketingu sieciowym jest w stanie przywrócić twoją naturalną
umiejętność osiągania tego, czego chcesz w życiu. Dokonuje tego poprzez
uczenie cię, jak sprzedawać oraz jak uczyć innych sprzedaży.

Następny walor
W następnym rozdziale zajmiemy się tym, jak biznes oparty na
marketingu sieciowym pomaga rozwinąć twoje umiejętności przywódcze.
Bogaty ojciec mawiał: „W kwadrancie „B" umiejętności przywódcze nie
są nadobowiązkowe".
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ROZDZIAŁ 8

Walor 6: Bycie
liderem

Zarówno bogaty, jak i biedny ojciec, byli wspaniałymi liderami. Mój
biologiczny ojciec był dyrektorem departamentu edukacji stanu Hawaje.
Był doskonałym mówcą i pracował wytrwale nad poprawą jakości
wykształcenia dzieci w swoim stanie. Bogaty ojciec również był wielkim
liderem. Inspirował swoich pracowników i inwestorów, aby pomogli mu
zbudować ogromne imperium biznesu. Kiedy wróciłem z Wietnamu,
bogaty ojciec przypomniał mi o ważnym zadaniu rozwijania moich
umiejętności przywódczych. Powiedział: „Liderzy robią to, czego większość ludzi obawia się robić". Może dlatego mamy tak niewielu liderów
w kwadrancie „B". W rozdziale tym omówię walor bycia liderem, jaki
można rozwinąć w marketingu sieciowym.
Jednym z powodów tego, że bogaty ojciec zachęcał mnie do wstąpienia
do piechoty morskiej, a następnie do wyjazdu do Wietnamu, była
możliwość rozwinięcia umiejętności przywódczych. W Wietnamie
odkryłem, że wielcy liderzy to nie byli twardzi ludzie, którzy krzyczeli
i nadużywali przemocy fizycznej. W ferworze bitwy często potrafili być
spokojni i odważni, a gdy coś mówili, kierowali to bardziej do naszego
serca i duszy. Biznes oparty na marketingu sieciowym pozwala liderom
wykreować ten rodzaj umiejętności przywódczych.
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Umiejętności przywódcze nie są nadobowiązkowe
Bogaty ojciec zwykł mawiać: „W każdym kwadrancie można znaleźć
liderów, lecz nie musisz być liderem, aby odnieść sukces w którymś
z kwadrantów, z wyjątkiem kwadrantu „B". W kwadrancie „B" umiejętności bycia przywódcą nie są nadobowiązkowe". I kontynuował: „Pieniądze
nie podążają za biznesem, który oferuje najlepsze produkty czy usługi.
Pieniądze trzymają się biznesu, w którym są najlepsi liderzy i najlepszy
zespół menedżerski".
Jeśli spojrzysz na Kwadrant przepływu pieniędzy, znajdziesz liderów
w każdym kwadrancie.

Mój biedny ojciec był dynamicznym liderem w kwadrancie „P",
podczas gdy bogaty ojciec był liderem w kwadrantach „B" i „I". Już od
najmłodszych lat obaj ojcowie wskazywali mi na wagę rozwijania moich
umiejętności przywódczych. Dlatego też obaj zalecali, abym przyłączył
się do ruchu skautów, uprawiał sporty, a wreszcie wstąpił do armii. Kiedy
patrzę wstecz na szkolenia, które najbardziej pomogły mi w osiągnięciu
kariery profesjonalisty i kariery finansowej, stwierdzam, że to nie były
przedmioty, których uczyłem się w szkołach, lecz szkolenia, które
otrzymałem, będąc skautem, uprawiając sporty i służąc w armii.
Gdy w 1974 roku po raz ostatni opuszczałem koszary piechoty
morskiej, żegnając armię i wstępując w świat biznesu, zapytałem siebie:
„Zastanawiam się, czy moje umiejętności przywódcze będą wystarczająco
dobre?". Ci z was, którzy wiedzą, co stało się ze mną po opuszczeniu
koszar, wiedzą, że szkolenia w zakresie bycia przywódcą, które otrzymałem, będąc skautem, uprawiając sporty i służąc w armii, nie były
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wystarczające, aby sprostać wyzwaniom biznesów z kwadrantu „B", które
to wyzwania na mnie czekały. Musiałem się nauczyć o wiele więcej.
Moje umiejętności przywódcze wyniesione z wojska okazały się być
nieadekwatne, gdyż reguły i środowisko - wojskowe i biznesowe - różnią
się od siebie. Przygotowując się do wojny wiedzieliśmy, że jeśli będziemy
słabymi dowódcami, będą ginąć ludzie. W świecie biznesu zaś, jeśli jesteś
słabym przywódcą, ktoś cię zaskarży do sądu lub wniesie zażalenie do
związków zawodowych. W wojsku motywował nas strach przed śmiercią,
dowódca oddziału oraz powaga naszej misji. W cywilu spostrzegam
dokładnie odwrotne motywacje. W świecie biznesu bezpieczeństwo nie
wolność motywuje ludzi, pieniądze nie misja, indywidualizm nie zespól,
zarządzanie nie przywództwo. To z powodu tych różnic przeżywałem
trudne chwile w świecie biznesu i do dzisiaj zmagam się z nimi.
Wiem, że gdy pracownik idzie na zebranie firmy, menedżerowie
mówią tam o misji firmy, o duchu współdziałania zespołowego oraz
0
innych górnolotnych ideach. Jednak w większości dzisiejszych
biznesów
prawdziwą motywacją są pieniądze, korzyści i bezpieczeństwo. Kiedy
zaś zacząłem przyglądać się firmom działającym w marketingu
sieciowym, zacząłem spotykać wielu liderów. Oczywiście ich system
wartości różni się od tego, jaki poznałem u dowódców wojskowych:
powaga misji, działanie zespołowe, umiłowanie wolności. Większość
napotkanych liderów marketingu sieciowego, młodszych czy starszych,
naprawdę potrafi inspirować do działania. Nie przypominają oni
menedżerów z firm tradycyjnych, którzy mają się za liderów.

Menedżerowie nie są liderami
Jednym z największych walorów biznesu opartego na marketingu
sieciowym jest szkolenie, które otrzymasz, jeśli chcesz być liderem.
Szkolenie to da ci wiedzę, da ci czas i możliwości, aby rozwinąć jedne
z najistotniejszych umiejętności w biznesie - umiejętności przywódcze
potrzebne do osiągnięcia sukcesów w kwadrancie „B". Umiejętności te
są zdecydowanie różne od umiejętności menedżerskich potrzebnych
w kwadrantach „P" i „S". Umiejętności menedżerskie są bardzo istotne,
ale trzeba rozumieć różnicę pomiędzy umiejętnościami przywódczymi
1
menedżerskimi. Kiedy już rozwiniesz w sobie oba rodzaje
umiejętności,
musisz zawsze wiedzieć, których z nich w danej sytuacji używać. Bogaty
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ojciec twierdził: „Menedżerowie niekoniecznie stają się liderami, a liderzy
niekoniecznie są menedżerami".
Gdy spotykam kogoś z kwadrantu „P" czy „S", kogoś mającego
problemy z przejściem do kwadrantu „B", spostrzegam często, że jest to
osoba, która ma świetne umiejętności techniczne lub zarządzania, ale
bardzo małe umiejętności przywódcze. Pewnego razu odwiedził mnie
znajomy mojego znajomego, który chciał zdobyć trochę pieniędzy, aby
założyć własną restaurację. Był to niezwykle błyskotliwy i dobrze
wyszkolony kuchmistrz posiadający wieloletnią praktykę kucharską. Miał
także unikalny pomysł na swój ą restaurację, bardzo dobrze napisany plan
biznesu, doskonały potencjał finansowy, doskonale wybraną już
lokalizację, a nawet klientelę, która podążyłaby za nim do nowej
restauracji. Cały problem polegał na tym, że potrzebował kogoś, kto
zainwestuje w to przedsięwzięcie pięćset tysięcy dolarów.
Minęło pięć lat, od kiedy sporządził swój plan biznesu. Choć jest to
świetny plan, wszyscy, do których się zwrócił, włączając mnie, odmówili
mu wsparcia. Nadal pracuje w tej samej restauracji jako pracownik, nadal
jest dobrym szefem kuchni i nadal szuka tych pięciuset tysięcy dolarów
jako kapitału startowego. Nie wiem, dlaczego inni inwestorzy nie
zainwestowali wraz z nim, ale mogę wam powiedzieć, dlaczego ja tego
nie zrobiłem Oto kilka powodów:
Powód 1: Chociaż miał on doświadczenie, urok, a nawet charyzmę,
brakowało mu zdolności przywódczych, które wzbudzaj ą zaufanie. Mimo
że był w stanie poprowadzić restaurację, odnosząc sukces, wątpiłem, czy
potrafiłby stworzyć wielką sieć restauracji. Jego brak zaufania we własne
siły wyrażał się w powiedzeniu: „Osiągnę sukces, ale zawsze będę mały".
Innymi słowy, posiadał wspaniałe umiejętności menedżerskie, lecz wątpię,
czy miał umiejętności przywódcze pozwalające wdrożyć jego plan. Nie
wątpię, że potrafił zarządzać dziesięcioma restauracjami, lecz wątpię, czy
był on w stanie stworzyć biznes, który wybudowałby owych dziesięć
restauracji. Potrzebował partnera w biznesie, który miałby umiejętności
przywódcze i te związane z biznesem, ale będąc typową osobą przechodzącą z kwadrantu „P" do kwadrantu „S", nie chciał mieć partnerów.
Sam chciał zbudować biznes swoich marzeń.
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Powód 2: Gdy patrzymy na Kwadrant przepływu pieniędzy, widzimy
wielką różnicę między przynależeniem do kwadrantu „S" i kwadrantu
„B". Na przykład, jeśli słyszymy, że ktoś mówi: „Chcę otworzyć sklepik
z hamburgerami na rogu Szóstej Ulicy i Vine Street", możemy być pewni,
że ta osoba najprawdopodobniej utknie na długi czas w kwadrancie „S".
Natomiast, jeżeli słyszysz kogoś mówiącego: „Chcę otworzyć sklep
z hamburgerami na rogu każdej większej ulicy, w każdym większym
mieście na świecie", to ja nazwałbym ten biznes McDonald. Ta osoba
planuje otwarcie takiego samego punktu z hamburgerami, ale planuje
zrobić to poprzez kwadrant „B". Innymi słowy, to jest ten sam
hamburgerowy biznes, ale opiera się on o różne kwadranty. Bogaty ojciec
powiedziałby w tej sytuacji: „Różnica w ilości rogów ulic jest różnicą
umiejętności przywódczych".
Zatem nie zainwestowałem, gdyż wątpię, że kiedykolwiek otrzymałbym zwrot z mojej inwestycji. I to nie dlatego, że biznes mógłby upaść.
Powodem było to, że choć odnosiłby sukcesy, zapewne zawsze pozostałby
mały. Nawet jeśli oddałby mi pieniądze, zabrałoby mu to wiele czasu.
Gdy zapytasz profesjonalnych inwestorów o zdanie, większość z nich
odpowie ci, że nie interesuje ich to, jak dobra jest restauracja, lecz do jak
wielkich rozmiarów ta sieć restauracji urośnie.
Powód 3: Powodem, dla którego nie zainwestowałem w oferowany
biznes był też fakt, że planował on pozostać małym biznesem; po co więc
miałbym w to inwestować. Sprawiłoby mi radość, gdybym zainwestował
w biznes, który prawdopodobnie obróci moje pięćset tysięcy dolarów
w dziesiątki milionów dolarów. Przy braku zdolności przywódczych,
pozwalających zmienić restaurację w duże przedsięwzięcie, było
wątpliwe, że on będzie potrafił zamienić moje pięćset tysięcy dolarów
w miliony dolarów. Taka jest właśnie cena braku zdolności przywódczych,
potrzebnych do przemieszczenia biznesu z kwadrantu „S" do kwadrantu
„B". Jak mawiał bogaty ojciec: „Pieniądze nie podążają za biznesem,
który ma najlepsze produkty i najlepsze usługi. Pieniądze wpływają
do biznesów, które mają najlepszych liderów i najlepsze zespoły zarządzające".
Powód 4: Ostatnim powodem nieinwestowania w ten biznes było to,
że najbystrzejszym członkiem całego zespołu musiał być jego właściciel.
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On po prostu miał problemy ze swoim ego. Jak często mawiał bogaty
ojciec: „Jeśli jesteś liderem zespołu, jednocześnie będąc najbystrzejszą
osobą w tym zespole, twój zespół jest w kłopotach". Bogaty ojciec mówiąc
to, miał na myśli fakt, iż w wielu biznesach kwadrantu „S" najczęściej
szef biznesu jest najbystrzejszą osobą. Np. po poradę medyczną czy
dentystyczną idziesz na umówioną wizytę do lekarza czy dentysty, nie
zaś do recepcjonistki.
W biznesie kwadrantu „B" umiejętności przywódcze są ważne,
ponieważ osoba z kwadrantu „B" ma do czynienia z ludźmi, którzy są
0 wiele bystrzejsi, bardziej doświadczeni i z większym potencjałem niż
lider. Nieraz obserwowałem bogatego ojca, człowieka bez formalnego
wykształcenia, jak radził sobie z bankierami, prawnikami, księgowymi,
doradcami inwestycyjnymi, by móc dobrze wykonywać swoją pracę.
Większość z nich miała stopnie magistra, niektórzy z nich mieli także
doktoraty. Innymi słowy, aby prawidłowo wykonać swój ą pracę, musiał
przewodzić ludziom, którzy byli o wiele bardziej wykształceni i to
w wielu różnych profesjach. Aby zarobić pieniądze w swoim biznesie,
musiał często radzić sobie z ludźmi, którzy byli o wiele bogatsi niż on.

Piątkowi absolwenci pracują dla trójkowych
W wielu przypadkach osoba z kwadrantu „S" obcuje jedynie z klientami, partnerami (np. inni lekarze czy prawnicy) oraz z podległymi
pracownikami. Aby przemieścić się do kwadrantu „B", trzeba często
dokonać ogromnego skoku w zakresie umiejętności przywódczych, nie
technicznych. Innymi słowy, jeśli posiadasz wspaniałe umiejętności
przywódcze, możesz sobie pozwolić na wynajęcie zdolnych ludzi do
wykonania technicznej pracy, tak by biznes się rozwijał, ludzi takich jak:
prawnicy,
księgowi,
menedżerowie,
prezesi,
wiceprezesi,
inżynierowie
1
kierownicy. Jak napisałem we wcześniejszych moich książkach,
piątkowi
absolwenci pracują dla trójkowych absolwentów, a czwórkowi pracują
dla rządu. Jeśli jesteś trójkowym absolwentem, będąc dobrym komunikatorem i masz do tego wspaniałe umiejętności przywódcze, możesz sobie
pozwolić na wynajęcie piątkowych absolwentów, którzy mają zdolności
techniczne.
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Przywództwo nie jest nadobowiązkowe
Pewnego dnia ten sam znajomy mojego znajomego zadzwonił do mnie
i zapytał, dlaczego nie zainwestowałem z nim. Podałem mu cztery wyżej
opisane powody. Zraniony i z pewną rezerwą, powiedział: „Aleja mam
najlepsze wyszkolenie na świecie. Szefowie kuchni z całego świata marzą.,
aby chodzić do takiej kucharskiej szkoły, jaką ja ukończyłem. Mam
również lata doświadczeń, nie tylko w kuchni, lecz także w zarządzaniu
restauracją. Jak może pan twierdzić, że brak mi umiejętności bycia
liderem?".

„Umiejętności przywódcze w rozwijaniu biznesu są
bezwzględną koniecznością".
Po moim cierpliwym wyjaśnianiu ważności pieniędzy, bycia
przywódcą, działania ręka w rękę w biznesie, zaczął rozumieć mój punkt
widzenia. Jednak sądzę, że nadal wiele uszło jego uwadze z tego, co miałem na myśli. Na koniec rzekł: „Ale dlaczego potrzebuję umiejętności
bycia przywódcą, skoro mam tak dobre wykształcenie i lata doświadczeń?". Gdy zarekomendowałem mu przyłączenie się do jakiejś firmy
działającej w marketingu sieciowym, która uczy robienia biznesu i rozwija
umiejętności przywódcze, zdenerwował się i powiedział: „Jestem w biznesie związanym z restauracjami i nie potrzebuję już więcej kształcenia
się w biznesie i rozwijania swoich zdolności przywódczych". Wówczas
zdałem sobie sprawę, że dla niego edukacja, nieustanna edukacja w biznesie i nieustanny rozwój zdolności przywódczych, to było coś nadobowiązkowego. Dla bogatego ojca rozwijanie umiejętności przywódczych
związanych z biznesem było koniecznością. Dla niego umiejętności
przywódcze w kwadrancie „B" nie były nadobowiązkowe.

Najlepsze szkolenie na świecie
Jak stwierdziłem na początku książki, jedną z najważniejszych
wartości jakie dostrzegłem w niektórych firmach działających w marketingu sieciowym, była edukacja w zakresie biznesu, zmieniająca życie.
Znalazłem tam także najlepsze na świecie programy rozwoju umiejętności
przywódczych w biznesie. Według mnie wartość tych programów jest
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bezcenna, szczególnie dla tych, którzy pragną przemieścić się z kwadrantów „P" i „S" do kwadrantu „B".
Od czasu, kiedy prowadziłem moje badania i gdy pozbyłem się
uprzedzeń do firm z tej branży, spotkałem wielu odnoszących sukces ludzi
biznesu, którzy otrzymali swoje wykształcenie w biznesie, działając
w marketingu sieciowym. Ostatnio spotkałem młodego człowieka, który
zarobił setki milionów dolarów w swojej firmie informatycznej.
Powiedział mi: „Przez lata byłem zwykłym programistą komputerowym.
Pewnego dnia mój znajomy zabrał mnie na spotkanie, gdzie podpisałem
umowę współpracy z firmą działającą w marketingu sieciowym. Przez
sześć lat wszystkim, co robiłem, było chodzenie na spotkania, branie
udziału w większych zgromadzeniach, czytanie książek i słuchanie taśm.
Dzisiaj mam w szafie setki taśm i góry książek z tamtych czasów.
Odniosłem sukces nie tylko w marketingu sieciowym. Dzięki temu, czego
się nauczyłem, porzuciłem pracę etatowego programisty, gdy tylko
przychód z marketingu sieciowego osiągnął stabilny poziom i otworzyłem
własny biznes informatyczny. Trzy lata temu wprowadziłem moją firmę
komputerową na giełdę i zarobiłem 48 milionów dolarów na czysto. Nie
dokonałbym tego bez wcześniejszego szkolenia, które przeszedłem
w firmie działającej w marketingu sieciowym. To było najlepsze na
świecie szkolenie rozwijające moje umiejętności przywódcze i te związane
z biznesem"

Liderzy zwracają się bezpośrednio do twego ducha
Kontynuując moje badania rynku, uczęszczałem na wiele spotkań
i wiele dużych zgromadzeń. Słuchałem wielu najlepszych liderów w tym
biznesie. To, co mówili, inspirowało innych do odkrywania wielkiego
potencjału w sobie. Słuchając opowiadań różnych ludzi o tym, jak
zaczynali od zera, ale w końcu stawali się tak zamożni, że to przekraczało
ich najśmielsze marzenia, zdałem sobie sprawę, iż ten biznes robił to
samo, co kiedyś zalecał mi zrobić bogaty ojciec: należało stać się liderem.
Choć mogło wydawać się, że dużo mówią o pieniądzach, tak naprawdę
inspirowali ludzi, aby wyszli ze swojej skorupki, porzucili obawy
i podążyli za marzeniami, które nadają wartość życiu. By inspirować,
trzeba mieć zdolności przywódcze. Wielu bowiem ludzi używa takich
słów, jak marzenia, więcej czasu z rodziną, wolność, lecz niewielu potrafi
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tymi słowami inspirować innych do działania. Aby tego dokonać, trzeba
być liderem.

Zabijanie sfery duchowej człowieka
Poniższy diagram był już zamieszczony wcześniej, w rozdziale
o walorze edukacji dokonującej życiowych zmian. W rozdziale tym była
mowa o potędze edukacji wpływającej na coś więcej, niż tylko na twoje
myśli. Edukacja zmieniająca życie wpływa na ciebie mentalnie,
emocjonalnie, duchowo i praktycznie. Poniższy diagram pokazuje, jak
ktoś używa emocji, aby zmotywować kogoś innego do zrobienia czegoś
w praktyce.
Komunikacja emocjonalna

Emocjonalna

Praktyczna

W szkole używano wielu myślowych chwytów, aby przestraszyć mnie
emocjonalnie, bym się więcej uczył i dostawał dobre oceny. Gdy dorosłem,
napotkałem również wielu ludzi, którzy potrafili mnie zmotywować,
stosując wybiegi odwołujące się do moich emocji, wszystko to po to,
abym robił to, co oni chcieli.
Oto niektóre przykłady emocjonalnych wybiegów używanych w komunikowaniu się:
1.Jeśli nie będziesz otrzymywał dobrych stopni, nie otrzymasz

dobrej pracy.
2.Jeżeli nie będziesz przychodzić do pracy na czas, zostaniesz
zwolniony.

Praktyczna
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1.Jeśli mnie wybierzesz, zapewniam cię, że nie stracisz swoich

dodatków socjalnych.
2.Postępuj zawsze bezpiecznie, nie podejmuj niepotrzebnego
ryzyka.
3.Przyłącz się do mojego biznesu, możesz zarobić dużo pieniędzy.
4.Pozwól, że pokażę ci, jak szybko stać się bogatym.
5.Rób tak, jak ja ci mówię.
6.Jak wiesz, firma przechodzi trudny okres. Jeśli nie chcesz być
zwolniony, lepiej nie proś o podwyżkę.
7.Nie możesz sobie pozwolić na opuszczenie firmy, kto zapłaci
ci tyle, ile j a płacę.
8.Zostało ci jeszcze tylko osiem lat do emerytury, nie wykonuj teraz
żadnych ruchów.
Według mnie, w dzisiejszych czasach wykorzystuje się strach i zachłanność, aby motywować ludzi do zrobienia czegoś. Gdy uczucia strachu
i zachłanności są podstawowymi czynnikami motywującymi, zabija to
naszego ducha.

Prawdziwi Uderzy inspirują sferę duchową człowieka
Kiedy byłem w Wietnamie, komunikacja między nami oparta była na
emocjach. Wpływ naszych dowódców polegał jednak na tym, że potrafili
przemawiać do naszego ducha, potrafili przemóc nasz strach przed
śmiercią, dotrzeć wprost do naszych dusz, czyli do tego, co w nas potężne
i niezwyciężone. Poniżej cytuję słowa wielkich liderów, słowa wykraczające poza nasze wątpliwości i strach, słowa docierające do naszych
dusz, jak ukazuje to poniższy diagram:
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Komunikacja duchowa

Praktyczna

Być może pamiętasz niektóre ze słów, które zapadły w nasze dusze
i które zapisano na kartach historii.
1.„Nadchodzi czas, w którym Amerykanie muszą zdecydować, czy

chcą być wolni, czy chcą być niewolnikami". - George Washington
2.„Daj mi wolność albo śmierć". - Patrick Henry
3.„Pamiętaj o Alamo!". - Okrzyk po bitwie teksańskiej.
4.„Czyż nie niszczę swoich przeciwników, kiedy robię z nich
przyjaciół". -Abraham Lincoln
5.„Nie jesteś w stanie zrozumieć człowieka, jeśli nie zjesz z nim
beczki soli". - Booker T. Washington
6.„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie...".- John Kennedy
7.„Miałem sen...". - Martin Luther King
8.„Zwyciężanie to swego rodzaju przyzwyczajenie, niestety tym
samym jest przegrywanie". - Vince Lombardi
9.„Tylko nasza osobista wiara w wolność może utrzymać nas
wolnymi". - Dwight Eisenhower
10.„Tchórze nigdy nie hołdują moralności". -Mahatma Gandhi
11.„Nie bądź pokorny; nie jesteś aż tak wielki". - Golda Meir
12.„Bycie potężnym jest jak bycie wielką damą. Jeśli musisz o tym
przypominać innym, tak naprawdę nią nie jesteś". - Margaret
Thatcher

Praktyczna
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1.„Rób to, co potrafisz i nie bierz się za to, na co nie masz wpływu".

— John Wooden
2.„Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć
to, co we mnie najlepsze". -Henry Ford
3.„Nie staraj się być nade wszystko człowiekiem sukcesu, ale raczej
staraj się być człowiekiem wielkiej wartości". - Albert Einstein

Podsumowanie: Trzy różne typy liderów
Unikalność programu kreującego postawy przywódcze w marketingu
sieciowym polega na tym, że mamy tu do czynienia z innym typem lidera.
Armia rozwija typ lidera, który motywuje kobiety i mężczyzn do obrony
kraju. Świat biznesu rozwija typ lidera, który tworzy zespoły do pokonania
konkurencji. W marketingu sieciowym natomiast rozwija się typ lidera,
który staje się wspaniałym nauczycielem uczącym innych, jak spełniać
swoje życiowe marzenia poprzez uczenie następnych osób tego, by dążyły
do realizowania swoich życiowych marzeń. Zamiast zabijania wrogów
czy niszczenia konkurencji, większość liderów marketingu sieciowego
inspiruje i uczy innych, jak zdobyć swoją finansową nagrodę, jaką nam
świat oferuje, bez konieczności szkodzenia innym.
Podsumowując, można stwierdzić, że liderzy wszystkich trzech typów
zwracają się do ludzkiego ducha, ale każdy z nich reprezentuje inny styl
przywództwa. Jeśli twoją pasją jest przewodzenie poprzez nauczanie,
wpływanie na innych i inspirowanie ludzi do odkrywania świata obfitości
finansowej bez konieczności pokonywania konkurentów, marketing
sieciowy może być właściwym zajęciem dla ciebie.

Następny walor
Następny walor mówi o różnicy pomiędzy pieniędzmi a dobrobytem.
Niestety, większość ludzi została przeszkolona do pracy za pieniądze,
gdy tymczasem powinni być nauczeni pracy pozwalającej zbudować
dobrobyt. Jednym z powodów, że ludzie nie osiągają sukcesu w marketingu sieciowym jest to, że przystępują do tego biznesu, gdyż szukają
pieniędzy, zamiast szukać okazji do zbudowania dobrobytu. Bogaty ojciec
tak to określił: „Bogaci nie pracują za pieniądze. Za pieniądze pracują
biedni i średnia klasa".
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Walor 7: Nie pracuj
za pieniądze
W roku 2002, podczas programu radiowego, pewien słuchacz
przeprowadził ze mną następującą rozmowę.
-Jestem inżynierem elektrykiem i pracuję dla wielkiej firmy kom-

puterowej w Krzemowej Dolinie. Jak pan prawdopodobnie wie,
przemysł
zaawansowanych technologii jest w opłakanym stanie, szczególnie
tutaj
w Kalifornii. Nie zwolniono mnie jeszcze, ale poproszono bym
zgodził
się pracować mniejszą ilość godzin i za niższą pensję. Zapewne wie
pan,
jak drogie jest utrzymanie domu tutaj w Bay Area. Moja rata
kredytu
hipotecznego jest prawie tak duża, jak moja zredukowana
pensja.
Obawiam się, że mogę stracić mój dom, jeśli nastąpi kolejne
obniżenie
mojej pensji. Jakby tego było mało, mój fundusz emerytalny 401 k
został
prawie wyczerpany. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?
-Czy próbował pan sprzedać swój dom? - to było moje pierwsze
pytanie.
-Tak - odpowiedział słuchacz. - Problem jednak w tym, że wartość
tego domu poszła w dół tak bardzo, że jestem więcej za niego winien,
niż
jest on wart. Gdybym go sprzedał, musiałbym raczej dopłacić
ewentualnemu kupcowi. A poza tym, miałbym nadal problem, gdzie
mieszkać.
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Za wynajem trzeba płacić niemal tak dużo, jak za kredyt hipoteczny.
-Co robi pana żona? - zapytałem.
-Pracuje w przedszkolu. Oni też mają problemy, gdyż wiele rodzin
wyprowadziło się z tamtego rejonu. Jej praca jest w miarę pewna,
ale
płacą jej mało.
-Dlaczego ona nie rozejrzy się za bardziej popłatnym zajęciem?
- zapytałem.
-Bardzo by tego chciała, ale zaletą j ej pracy jest to, że nasza dwójka
dzieci może w tym przedszkolu przebywać za darmo. Jeśli
mielibyśmy
jeszcze płacić za przedszkole, to byłoby prawie tyle, co pensja w
innym
miejscu pracy.
-Czy rozważał pan możliwość rozpoczęcia jakiegoś biznesu w domu,
po godzinach? - zapytałem.
-Już panu wspominałem, że nie mamy żadnych pieniędzy na zbyciu.
Jak rozpocząć biznes bez pieniędzy?
-A czy zastanawialiście się może z żoną nad rozpoczęciem biznesu
opartego na marketingu sieciowym? To nie wymaga dużej ilości
pieniędzy
na początek, a poza tym przeszkolą pana - powiedziałem.
-Och, tak. Rozważaliśmy i tę możliwość, lecz oni nie płacą., a spodziewają się, że będziemy dla nich pracować przez dwa, trzy lata,
zanim
zaczniemy zarabiać. My zaś potrzebujemy pieniędzy dzisiaj, nie za
dwa,
trzy lata.
Gospodarz programu radiowego dał nam w tym momencie znać, że
czas audycji dobiega końca. Mój rozmówca i ja nie mieliśmy już nigdy
potem sposobności, aby dokończyć tę rozmowę.

Wspomniałem o tej audycji, ponieważ ilustruje ona różnice w podstawowych wartościach różnych ludzi. Oczywiste jest, że słuchacz potrzebował pieniędzy i ja mu z tego powodu serdecznie współczuję. Jak niektórzy
z was wiedzą, kiedyś z żoną też nie mieliśmy pieniędzy, a nawet przez
jakiś czas nie mieliśmy mieszkania, będąc przez kilka tygodni bezdomnymi, więc bardzo dobrze rozumiem, jak czuje się ktoś, komu brakuje
pieniędzy.
Jednak Kim i ja osiągnęliśmy finansową wolność w okresie krótszym
niż l O lat dlatego, że poznaliśmy różnicę pomiędzy posiadaniem pieniędzy
a zamożnością. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak Kim i ja,
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startując od zera, osiągnęliśmy finansową wolność w czasie krótszym
niż 10 lat, przeczytaj następną moją książkę z serii o bogatym ojcu
zatytułowaną Młody bogaty rentier oraz wcześniejszą moją książkę
Kwadrant przepływu pieniędzy, której akcja rozpoczyna się w roku 1985,
najgorszym w naszym życiu, kiedy to byliśmy bezdomni. Wspominam
0 tych dwóch książkach ze względu na tych, którzy mieliby wątpliwości,
czy j a naprawdę potrafię zrozumieć kogoś, kto czuje się przegrany. Pozycje
te opisują także, jak wydostaliśmy się z naszego finansowego dołka.
Zapewniam was, że zarówno Kim jak i ja wiemy doskonale, jak się czuje
ktoś, kto nie ma nic. Dlatego też wolimy być bogaci i finansowo wolni.
Brak wystarczającej ilości pieniędzy na życie był dla nas dramatem. Ten
sposób życia ranił nas o wiele bardziej niż sam brak pieniędzy. Niedobór
pieniędzy wystawił na próbę nasze małżeństwo, nasze zaufanie do siebie
oraz nasze poczucie własnej wartości.

Trzy sposoby życia
Jeszcze długo byłem poruszony po zakończeniu programu radiowego
z młodym ojcem. Jak wspomniałem wcześniej, możemy rozmawiać
z innymi, odwołując się do sfery duchowej lub emocjonalnej. Rozmowa
na falach radiowych dotyczyła emocji strachu. Potrafiłem wczuć się
w strach mojego rozmówcy. Doznane uczucie nie było przyjemne.
Walor opisywany w tym rozdziale rzeczywiście dotyczy uczuć. Kim
1
ja wiemy z własnego doświadczenia, że kiedy sprawa dotyczy
pieniędzy,
powstają trzy rodzaje uczuć oraz trzy różne sposoby radzenia sobie
z tymi uczuciami. Oto one:
1. Uczucie strachu. Kiedy Kim i ja byliśmy bezdomni oraz bez
środków do życia, poczucie strachu było paraliżujące. Było tak
intensywne, że przeszywało nasze ciała. To było to samo uczucie, które
docierało do mnie, gdy rozmawiałem z tym młodym ojcem. To było też
to samo uczucie, które pamiętam z mego dzieciństwa, gdy mój tata i mama
byli biedni i bez pieniędzy przez większość swojego małżeństwa. Uczucie
braku wystarczającej ilości pieniędzy wisiało nad naszą rodziną przez
większość mojego dzieciństwa.
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1.Uczucie złości i frustracji. Drugi rodzaj emocji powodujących

złość i frustrację powstaje wtedy, gdy wstajesz i idziesz do
pracy,
a chciałbyś robić zupełnie coś innego. Osobą, która ma takie
uczucia,
może być ktoś, kto ma dobrą, wysoko płatną pracę i nie może
sobie
pozwolić na to, by przestać pracować. I to jest właśnie źródło tej
frustracji.
Tego rodzaju ludzie sądzą, że jeśli przestaną pracować, ich świat
się
zawali. Zwykle komentują swoją postawę w ten sposób: „Nie
mogę
pozwolić sobie na odejście. Jeśli odejdę, bank mi wszystko
zabierze".
„Nie mogę, poczekaj do następnego urlopu". „Jeszcze tylko 10 lat
do
emerytury".
2.Uczucie radości, spokoju i zadowolenia. Ten trzeci sposób życia

oznacza spokój ducha, bo wiemy, że bez względu na to, czy
pracujemy
czy nie, wpływa na nasze konto dużo pieniędzy. Od roku 1994,
kiedy
z żoną sprzedaliśmy nasz biznes i staliśmy się rentierami, to uczucie
jest
naszym udziałem. Kim miała wówczas 37 lat, ja zaś 47. Dla mnie
osobiście
jest to uczucie czy sposób życia, wart zachodu. Wspaniałe jest
również
i to, że my nadal pracujemy, ale jednocześnie mamy świadomość, iż
nie
musimy, że możemy w każdej chwili się wycofać, a nadal mamy
więcej
pieniędzy, niż potrzebujemy.

Różnica pomiędzy posiadaniem pieniędzy i byciem
zamożnym
Podczas tamtej rozmowy telefonicznej na antenie radiowej chciałem
powiedzieć młodemu ojcu, że jego problemy nie skończą się, jeśli nadal
będzie pracował za pieniądze. Gdy zasugerowałem mu, że wraz z żoną
powinien rozpocząć biznes prowadzony po godzinach i oparty na
marketingu sieciowym, co dałoby mu trochę czasu na działalność
pozwalającą osiągnąć zamożność, a nie tylko większą pensję, powiedział:
„Rozważaliśmy i tę możliwość, lecz oni nie płacą, a spodziewają się, że
będziemy dla nich pracować przez dwa, trzy lata, zanim zaczniemy
zarabiać. My zaś potrzebujemy pieniędzy dzisiaj, nie za dwa, trzy lata".
Wiedziałem, że aby zmienić jakość swego życia, musi on zmienić swój
system wartości. Innymi słowy, nie wątpiłem, że on i jego żona w końcu

zarobią więcej pieniędzy oraz znajdą nowy sposób życia. Podejrzewam,
że jeśli nie zmienią swych podstawowych wartości, do końca życia
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pozostaną w uczuciu złości i frustracji, gdyż będą pracować za pieniądze,
a nie po to, by być zamożnymi.

Czym jest zamożność?
We wcześniejszych książkach i produktach serii o bogatym ojcu
wspominałem, że zamożności nie mierzy się ilością pieniędzy. Zamożność
mierzy się w kategoriach czasu. Nasza definicja brzmi następująco:
Zamożność - to umiejętność przeżycia bardzo
wielu dni, które są przed nami.
Miernikiem zamożności jest czas. Na przykład, jeśli wszystko, co
mam to 1000 dolarów oszczędności, a moje wydatki na życie wynoszą
100 dolarów dziennie, oznacza to, że moja zamożność jest obliczona na
10 dni. Jeżeli moje wydatki wynoszą 50 dolarów, to moja zamożność
liczy 20 dni. To jest uproszczony przykład objaśniający definicję zamożności.
Zatem zamożność jest mierzona czasem, a nie pieniędzmi. Ponieważ
zdrowie i zamożność są mierzone w czasie, w tym względzie są podobne
do siebie. Wszyscy słyszeliśmy opowiadanie o lekarzu mówiącym o kimś,
że zostało mu tylko 6 miesięcy życia. Ten lekarz daje pacjentowi ocenę
jego zdrowia mierzoną w czasie. Znam osobę będącą w nie najlepszej
kondycji finansowej, która mówi: „Jestem dwa miesiące do tyłu z moją
zamożnością". Innymi słowy, on żyje z pożyczonych pieniędzy, ale i czas
swój zapożyczył.
Mówi się, że przeciętną amerykańską rodzinę dzielą mniej niż trzy
wypłaty od katastrofy finansowej. Jeśli przeciętny czas wypłaty to dwa
tygodnie lub 14 dni, oznacza to, że zamożność przeciętnej amerykańskiej
rodziny wynosi 52 dni. Po tym czasie jej standard życia obniża się. Ten
problem ma miejsce wtedy, gdy pracuje się za pieniądze, a nie po to, aby
osiągnąć zamożność.
Zanim przejdziemy dalej, może zechcesz zadać sobie pytanie: „Jeśli
ja lub my (jeżeli żyjesz w małżeństwie) przestalibyśmy pracować dzisiaj,
jak długo przetrwalibyśmy w sensie finansowym?". Twoja odpowiedź
wskazuje poziom twojej zamożności na dzień dzisiejszy. Warto jednak
wiedzieć, że twoja zamożność może bardzo wzrosnąć, nawet jeśli obecnie
nie zarabiasz zbyt dużo pieniędzy.
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Marketing sieciowy uczy cię pracować na twoją
zamożność
W trakcie badania różnych firm działających w marketingu sieciowym
zauważyłem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy było wyjaśnienie różnicy
pomiędzy pracą za pieniądze a pracą w celu stworzenia zamożności.
Na którymś ze spotkań jeden z gości podniósł rękę i zapytał: „Ile
pieniędzy zarobię?". Niestety, osoba prowadząca spotkanie, nie wyjaśniła
grupie w odpowiedni sposób, jaka jest różnica pomiędzy budowaniem
biznesu a pracą na etacie, a co ważniejsze, jaka jest różnica pomiędzy
pieniędzmi a zamożnością. Obawiam się, że większość ludzi wyszła
zakłopotana i sfrustrowana z powodu odpowiedzi, jakie otrzymała.
Jedna z udzielonych odpowiedzi brzmiała: „Twój dochód jest
nieograniczony". Taka odpowiedź jest niewłaściwa, gdyż ludzie obecni
na spotkaniu nie szukali nieograniczonej zamożności, ale możliwości
zarobienia dodatkowych pieniędzy w przedziale od 1000 dolarów do 3000
dolarów miesięcznie. Według mnie oni nadal myślą w kategoriach
pieniędzy, a nie zamożności. Innymi słowy, istnieją dwa rodzaje
przychodów. Jeden rodzaj przychodu pochodzi z pracy, drugi pochodzi
z aktywów. Jeśli chcesz stać się zamożny, potrzebujesz przychodów, które
pochodzą z aktywów. Jeżeli chcesz pracować ciężko przez całe swoje
życie, wystarczy pracować za pieniądze, tak jak to robi większość ludzi.
Zamieszanie wprowadziła również następująca wypowiedź prowadzącego: „No dobrze, jeśli wszystko, co chcecie to dodatkowe 3000 dolarów
miesięcznie, czy możecie sobie wyobrazić, że pieniądze te będą wam
wpływały na konto przez resztę waszego życia, bez względu na to, czy
pracujecie czy nie?". Choć większość zareagowała na to pozytywnie,
śmiem wątpić, czy większość uznała to za możliwe. Wyglądało też na to,
że chcieli mieć tylko te dodatkowe 3000 dolarów miesięcznie i to już
w następnym miesiącu. Nie chcieli pracować przez kilka lat za darmo,
budując biznes i dopiero wtedy mieć pieniądze, które będą już zawsze.
Sądzę, że większość ludzi ciągle myślała tak, jak pracownicy etatowi lub
samozatrudnieni, czy li jak ludzie, którzy pracuj ą za pieniądze. Nie myśleli
jak właściciele biznesów czy inwestorzy, którzy pracują w celu osiągnięcia
zamożności dzięki posiadanym aktywom.
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Inny rodzaj pieniędzy
Jednym z powodów, że bogaci stają się bogatsi jest to, że pracują dla
innego rodzaju pieniędzy. Poniższy diagram zestawienia finansowego
pomoże to wyjaśnić.

Jeśli nie znasz tego diagramu, będącego zestawieniem finansowym
i potrzebujesz dokładnych wyjaśnień, sugeruję, abyś przeczytał książkę
Bogaty ojciec, Biedny ojciec lub porozmawiał o tym ze znajomym, który
przeczytał tę książkę. To jest bardzo ważny diagram, który należy
zrozumieć, a był on częścią centralną wielu lekcji udzielanych przez
bogatego ojca. Bogaty ojciec często mawiał: „Mój bankier nigdy nie prosił
mnie o moje świadectwo szkolne, ale o moje zestawienie finansowe".
Mawiał również: „Po opuszczeniu szkoły twoim świadectwem jest twoje
zestawienie finansowe. Twoje zestawienie finansowe jest miarą twojej
finansowej inteligencji". Dlatego ten diagram jest tak ważny dla każdego,
kto chce osiągnąć finansową wolność i wielką zamożność.

Wyjaśnienie różnicy
Jednym z lepszych sposobów wyjaśnienia różnicy pomiędzy „P", „S",
„B" i „I" jest użycie zestawienia finansowego. Różnica pomiędzy lewą
stroną Kwadrantu a prawą stroną jest istotna. Poniżej wyjaśniam to,
co
mam na myśli:
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Ludzie z kwadrantów „P" i „S" skupiają się na tym:

A ludzie z kwadrantów „B" i „I" skupiają się na tym:

Czy nadal pracujesz za pieniądze?
Zasadnicza różnica pokazana dzięki użyciu zestawienia finansowego
jest taka, że ludzie z kwadrantów „P" i „S" pracują za pieniądze. Ludzie
z kwadrantów „B" i „I" skupiają się na tworzeniu lub nabywaniu aktywów,
a nie na pracy za pieniądze. Dlatego właśnie bogactwo osoby z kwadrantu
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„B" czy „I" jest znacznie większe niż osób z kwadrantu „P" czy „S".
Jeśli osoba z kwadrantu „B" lub „I" przestanie pracować, aktywa nadal
pracują i zarabiają dla niej pieniądze.

trzy rodzaje aktywów
Trzy główne rodzaje aktywów, które znajdują się w kolumnie
aktywów, to:

Prosty plan prowadzący do finansowej wolności
Prosty plan mojej żony Kim i mój, z którego skorzystaliśmy, aby stać
się młodymi i bogatymi rentierami, obejmował zbudowanie najpierw
biznesu, a następnie inwestowanie w nieruchomości. Tak, jak powiedziałem, trwało to od 1985 do 1994 roku, zaczynając od niczego, a skończywszy na finansowej wolności rentierów, nie posiadających żadnych
akcji giełdowych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Taki był nasz
prosty plan, a my postępowaliśmy zgodnie z tym planem.
Pojawiali się ludzie, którzy często pytali mnie: „Dlaczego najpierw
zbudował pan biznes?". Istnieją trzy odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza
mówi, że zbudowanie biznesu pozwoliło nam wygenerować dużo
pieniędzy. Na początku książki wymieniłem 11 sposobów stawania się
bogatym, np. przez poślubienie kogoś dla pieniędzy. Dla Kim i dla mnie
najlepszym sposobem stania się bogatym było zbudowanie biznesu. Druga
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odpowiedź jest taka, że prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych jest
bardzo przystępne dla ludzi, którzy generuj ą przy chód w kwadrancie „B",
a „karze" ludzi, którzy zarabiają pieniądze w kwadrancie „P". Trzecia
odpowiedź zaś, to: budowanie biznesu i inwestowanie w nieruchomości
jest planem, który stosuje większość bogatych ludzi.

Co zrobić, aby było mnie stać na kupno nieruchomości?
Po załamaniu się rynku papierów wartościowych w roku 2000, wielu
ludzi stwierdziło, że akcje giełdowe i fundusze inwestycyjne są
ryzykowne. Po krachu na giełdzie wielu ludzi zaczęło zastanawiać się
nad inwestowaniem w nieruchomości. Problem polegał jednak na tym,
że nie mieli oni wystarczającej ilości pieniędzy, aby inwestować
w nieruchomości, czy też mieszkać w miejscach, gdzie nieruchomości są
drogie. Często zadaje mi się pytanie: „Jak mogę kupić nieruchomość,
jeśli zarabiam tyle, że ledwie starcza na opłacenie czynszu?".
Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: „Trzymaj swoją pracę na
etacie, a po godzinach zacznij budować biznes. Kiedy biznes zacznie
przynosić dochody, następny krok, to: trzymaj swoją pracę na etacie,
a dodatkowe pieniądze pochodzące z biznesu zacznij inwestować
w nieruchomości. W ten sposób zaczniesz budować dwa rodzaje aktywów
i nie spędzisz całego życia na pracy za pieniądze.

Trzy rodzaje inteligencji
Tak, jak istnieją trzy rodzaje edukacji, wymagane do osiągnięcia
finansowego sukcesu: szkolna, profesjonalna i finansowa, są też trzy
rodzaje inteligencji wymagane do osiągnięcia finansowego sukcesu
w prawdziwym świecie. Te trzy typy inteligencji, to:
1.Inteligencja mentalna: gdzie wskaźnik inteligencji mierzony jest

w szkole.
2.Inteligencja emocjonalna: mówi się, że inteligencja emocjonalna

jest 25 razy potężniejsza niż inteligencja mentalna. Przykłady na
inteligencję emocjonalną, to: zachować zimną krew zamiast się kłócić;
nie
wchodzić w związek małżeński z kimś, kto nie będzie dobrym
partnerem
na dłuższą metę; opóźniona gratyfikacja, która jest
przeciwieństwem
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natychmiastowej gratyfikacji, będącej przyczyną wielu problemów
finansowych w dzisiejszych czasach.
3. Inteligencja finansowa: bogaty ojciec mawiał: „Twoja inteligencja
finansowa jest mierzona twoim zestawieniem finansowym: ile pieniędzy
zarabiasz, ile pieniędzy jesteś w stanie zatrzymać, jak intensywnie one
pracują dla ciebie i ilu pokoleniom możesz je przekazać".

Dlaczego mądrym ludziom nie udaje się wzbogacić?
Powodem, dla którego wielu mądrym ludziom nie udaje się wzbogacić
(jak to miało miejsce w przypadku mojego biednego ojca), mimo
osiągnięcia wysokiego wskaźnika inteligencji i dobrych wyników
w nauce, jest to, że brak im inteligencji emocjonalnej wymaganej do
osiągnięcia sukcesu finansowego i zgromadzenia bogactwa. Oto cztery
typowe oznaki niskiego wskaźnika inteligencji finansowej:
1.Bogacą się powoli, ponieważ są zbyt ostrożni w obracaniu pienię-

dzmi. Ponieważ znajdują się w kwadrancie „P", będąc zatrudnionymi
na
etacie, często płacą wyższe podatki i rzadko udaje im się mądrze
zainwestować; trzymaj ą pieniądze w banku, zarabiając bardzo mało na
odsetkach,
które i tak są opodatkowane.
2.Próbują wzbogacić się zbyt szybko. Takim osobom brakuje

inteligencji emocjonalnej znanej jako cierpliwość. Często zmieniaj ą
pracę
i często skaczą od jednego pomysłu do drugiego. Często coś
zaczynają,
ale potem szybko się tym nudzą i zarzucają to.
3.Wydają pod wpływem impulsu. Ulubionym zajęciem takich osób

jest robienie zakupów. Robią zakupy do upadłego. Jeśli mają
pieniądze,
wydają je wszystkie. Mówią: „Pieniądze uciekają mi przez palce".
4.Nie potrafią wejść w posiadanie czegoś wartościowego. Innymi

słowy, posiadają lub pracują tylko na rzeczy, które czynią ich
biednymi.
Na przykład, spotkałem wielu ludzi, którzy zainwestowali w
nieruchomości. W momencie, gdy stali się już właścicielami, sprzedali
nieruchomość, a wszystko co zarobili, użyli na spłacenie kart
kredytowych,
pożyczek na edukację, kupno nowej łodzi lub wyjazd na wakacje.
Mówiąc
wprost, tacy ludzie przywiązują się do rzeczy, które mają bardzo
małą
wartość, a sprzedają to, co ma prawdziwą wartość.
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Wielu z tych ludzi, zamiast budować biznes, czuje się lepiej pracując dla
kogoś innego, pracując ciężko na coś, czego nigdy nie będą właścicielami.
Emocje strachu są tak duże, że wolą pracować dla poczucia bezpieczeństwa niż dla wolności.

Inteligencja emocjonalna jest ważnym składnikiem
inteligencji finansowej
Ten rozdział rozpoczął się wywiadem radiowym. Zacząłem go w ten
sposób, gdyż młody człowiek, z którym rozmawiałem, nie kontrolował
swoich emocji. Był oczywiście bardzo mądry mentalnie, ale jego emocje
powodowały, że myślał irracjonalnie. Jeśli nie masz kontroli nad
emocjami, twoje szansę rozwiązania finansowych problemów są
minimalne.
Krótko mówiąc, jeżeli chcesz być bogaty, to w prawdziwym świecie
inteligencja emocjonalna jest ważniejsza niż inteligencja mentalna.
Posiadanie wysokiego wskaźnika inteligencji emocjonalnej jest podstawą
dla utrzymania wysokiego wskaźnika inteligencji finansowej. Warren
Buffet, najbogatszy inwestor amerykański, powiedział: „Osoba, która nie
radzi sobie ze swoimi emocjami, nie radzi sobie ze swoimi pieniędzmi".
Kiedy byłem młodszy, byłem emocjonalnie niezrównoważony.
Wszystko było związane z: „Żyj dniem dzisiejszym". To jeden z powodów
tego, że nie osiągnąłem finansowej wolności przed 47 rokiem życia,
chociaż wiedziałem, co robić. Za każdym razem, gdy podjąłem działanie,
by szybko się wzbogacić lub zaniechać czegoś, bo byłem sfrustrowany,
bogaty ojciec zwykł mawiać: „Przyjdź, kiedy dorośniesz. Wtedy ja
powrócę do uczenia cię, jak stać się bogatym".

Czy chcesz poprawić swój wskaźnik inteligencji
emocjonalnej?
Zgodnie z moim osobistym doświadczeniem, im bardziej mój
wskaźnik inteligencji emocjonalnej rośnie, tym moje życie staje się lepsze.
Jako były żołnierz piechoty morskiej, jestem nie tylko impulsywny, ale
również rozwinąłem w sobie niepohamowany i szybki temperament.
Kiedy wróciłem z Wietnamu, bogaty ojciec powiedział: „Twój gorący
temperament i szybkie reagowanie mogły utrzymać cię przy życiu
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w Wietnamie, ale te same emocje zabiją cię w świecie biznesu". Bogaty
ojciec usilnie sugerował, abym pracował nad poprawą mój ego wskaźnika
inteligencji emocjonalnej, jeśli chcę poprawić swój wskaźnik inteligencji
finansowej. Gdy poprawiłem kontrolę nad moimi emocjami, poprawiło
się również moje małżeństwo, poprawiły się moje umiejętności w biznesie
i umiejętności inwestycyjne. Nawet moje zdrowie się poprawiło, tylko
dlatego, że trzymałem swój temperament w ryzach, choć czasem
przejmuje on nade mną kontrolę. Pierwszym krokiem w zwiększaniu
inteligencji emocjonalnej jest przyznanie się, że mamy potrzebę ją
poprawić.
Jeśli jesteś taką osobą jak ja, która zawsze może użyć trochę więcej
emocjonalnej dojrzałości, biznes oparty na marketingu sieciowym może
być najlepszym podstawowym szkoleniem dla ciebie. Dla mnie jedną
z najlepszych wartości tego biznesu jest to, że on naprawdę rozwija nasz
wskaźnik inteligencji emocjonalnej. Podwyższasz swój wskaźnik
inteligencji emocjonalnej za każdym razem, gdy masz do czynienia
z ludźmi, którzy rezygnują lub kłamią, a ty pokonujesz swój strach, swoje
rozczarowania, frustracje i niecierpliwość, aby stać się lepszą osobą.
Innymi słowy, biznes oparty na marketingu sieciowym jest świetną okazją
do lepszego poznania siebie i pracy nad własnym rozwojem.
Zadaj sobie następujące pytania: „Jaki wpływ maj ą mój e emocje na
moje życie? Czy moje emocje powodują, że:
1.Jestem zbyt nieśmiały.
2.Obawiam się odmowy z czyjejś strony.
3.Potrzebuję zabezpieczenia.
4.Jestem zbyt niecierpliwy.
5.Mam zbyt gorące usposobienie.
6.Jestem uzależniony od czegoś.
7.Jestem zbyt impulsywny.
8.Jestem zbyt złośliwy.
9.Jestem niechętny do zmian.
10.Jestem leniwy.
11._____________(twój wybór).
Jedną z cennych wartości biznesu opartego na marketingu sieciowym
jest to, że on przetestuje twoją emocjonalną inteligencję, a w wielu
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przypadkach znacznie ją poprawi. Kiedy już rozpoczniesz ulepszanie
swojej emocjonalnej inteligencji, zapewne zauważysz, że inne obszary
twojego życia również ulegają poprawie. Łatwiej będzie ci rozmawiać
z ludźmi, wyrażać jaśniej swoje myśli, skuteczniej reagować na ich
emocje. A kiedy już zapanujesz nad tym wszystkim, twój biznes będzie
się szybciej rozwijał. Bycie bardziej cierpliwym spowoduje, że staniesz
się lepszym inwestorem. Poprzez rozwijanie swojej emocjonalnej
inteligencji twoje małżeństwo może się poprawić. Wszyscy wiemy jak
bardzo emocjonalnym tematem może być małżeństwo. Możesz również
stać się lepszym rodzicem, a więc lepiej wychować swoje dzieci. Dlatego
też powiedziałbym, że inwestowanie wielu lat w biznes oparty na
marketingu sieciowym może się spłacić w wielu obszarach twojego życia.
Dlaczego? Ponieważ życie jest bardzo emocjonalnym stanem.

Lepsze małżeństwo
Dla Kim i dla mnie nasz plan, aby stać się finansowo wolnym, okazał
się być wspaniałym dla naszego małżeństwa. Zaczynając od zera, mieliśmy
projekt, nad którym oboje pracowaliśmy. Wzloty i upadki podczas
tworzenia biznesu przyniosły wiele wyzwań naszemu małżeństwu, co
jednak ostatecznie umocniło nasz związek. Razem podejmowaliśmy
ryzyko, razem znosiliśmy przegraną i razem świętowaliśmy nasze
zwycięstwa.
Jak już wspomniałem wcześniej, nasz plan był prosty. W 1985 roku
Kim i ja zaczęliśmy budować nasz biznes, zaczynając od niczego.
W 1991 roku zainwestowaliśmy w pierwszą nieruchomość, gdy tylko
nasz biznes zaczął przynosić dochody. W 1994 roku sprzedaliśmy nasz
biznes, kupiliśmy więcej nieruchomości i staliśmy się rentierami, będąc
finansowo wolni na resztę naszego życia. To był prosty plan, który uczynił
nasze życie prostszym i szczęśliwszym. Jak większość z nas wie, pieniądze
są jednym z głównych powodów kłótni w małżeństwie. Dzisiaj nasze
małżeństwo jest lepsze, nie z powodu pieniędzy, ale dlatego, że razem
zbudowaliśmy biznes. Zamiast działać osobno, działaliśmy razem,
ponieważ staliśmy się dojrzali emocjonalnie. Już słyszę, jak niektórzy
mówią: „Ja nie mogłabym pracować z moim mężem. Nie mogłabym znieść
tego, że jest ciągle w pobliżu". Mogę uczciwie powiedzieć, że nie
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odniósłbym takiego sukcesu, gdyby nie Kim i nie bylibyśmy takim
wspaniałym małżeństwem, gdybyśmy mieli różne zajęcia w różnych
firmach. Gdybyśmy pracowali osobno, to również dojrzewalibyśmy
osobno. Wspólne budowanie biznesu i wspólne inwestowanie uczyniły
nasz związek silniejszym, gdyż mieliśmy czas na to, aby dopracować
cechy różniące nas, razem rozwijaliśmy się, lepiej się poznawaliśmy,
zaczęliśmy bardziej się szanować, razem dojrzewaliśmy emocjonalnie
i w końcu staliśmy się razem szczęśliwsi, co dla mnie jest bezcenne. Nadal
mamy cechy, które nas różnią, ale wiemy, że nasza miłość jest silniejsza
niż nasze różnice. Szczęśliwe małżeństwo pomiędzy dwoma osobami
jest możliwe tylko wtedy, gdy emocjonalna inteligencja współmałżonków
oznacza coś więcej niż dwie osoby z dyplomami i dwie dobre posady
przynoszące dużo pieniędzy.

Dlaczego niektórzy ludzie, odnoszący sukces
w marketingu sieciowym, doznają porażki
Spotkałem wiele osób pracujących w marketingu sieciowym, które
odniosły sukces i zbudowały ogromne fortuny dzięki temu biznesowi.
Poznałem też wielu innych, którzy zbudowali duży biznes, a potem stracili
wszystko. Dlaczego? Odpowiedź można znaleźć w emocjonalnej
inteligencji.
Przykładem osoby, która odniosła sukces, a potem wszystko straciła
był Ray, mieszkający w południowej Kalifornii. Zaraz po skończeniu
studiów zaczął pracować dla sieci sklepów ze zdrową żywnością i wkrótce
został wybrany jako menedżer sklepu. Ray, mając stopień naukowy
z biochemii, bardzo interesował się sprawami zdrowotnymi. Pewnego
dnia przyszedł do niego klient i pokazał mu zupełnie nowe produkty
zdrowotne. Ray spróbował ich i stwierdził, że są świetne. Następnie udał
się niezwłocznie do swojego szefa i zapytał się, czy mogłyby być one
oferowane w sklepie. Szef odpowiedział: „Nie". Ray, będąc osobą
niecierpliwą i impulsywną, rzucił pracę i zaczął działać w tym nowym
marketingu sieciowym.
Przez trzy lata Ray uczył się tego biznesu. Przez jakiś czas borykał
się z finansami, gdy nagle zaczęło mu się powodzić lepiej. Dokonał
mentalnego przejścia z kwadrantu „P" do kwadrantu „B". Jego biznes
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rozwijał się bardzo szybko, tak szybko, że wkrótce zarabiał w ciągu
tygodnia więcej pieniędzy, aniżeli w ciągu roku w sklepie ze zdrową
żywnością.
Wkrótce Ray stanął na scenie, aby opowiedzieć o tym wszystkim
ludziom, którzy przyłączali się do tego biznesu. Stał się gwiazdą. Problem
jednak w tym, że bycie gwiazdą sprawiło, iż woda sodowa uderzyła mu
do głowy. Stał się arogancki i zarozumiały, wykazując tym samym
niedojrzałość inteligencji emocjonalnej. Zaczął również kłócić się z tymi,
którzy nauczyli go biznesu. Sądził, że jest inteligentniejszy od nich,
ponieważ posiadał lepsze samochody, piękniejsze domy i większe wpływy
gotówki. Pieniądze rzeczywiście uderzyły mu do głowy.
W tym samym czasie powstała inna sieć oparta na marketingu
sieciowym. Miała również wspaniałe produkty zdrowotne i poszukiwała
takich gwiazd, jak Ray, aby wsparły biznes. Właścicielom nowego biznesu
nie zabrało dużo czasu, aby odciągnąć Raya od starszej i bardziej
ustabilizowanej firmy, z którą kiedyś zaczynał robić biznes. Ray
zdecydował się na to posunięcie, gdyż pragnął bardzo szybko zbudować
jeszcze większy biznes niż miał. Zabrał również ze sobą wielu ludzi.
Trzy lata później Ray zbankrutował. Dlaczego? Według mnie były
dwa powody. Po pierwsze, właścicielami tej nowej firmy byli ludzie tacy,
jak Ray: niecierpliwi i impulsywni. Pragnęli zbyt szybko się wzbogacić.
Po drugie, podobnie jak Ray, nowi właściciele firmy nie potrafili zarządzać
pieniędzmi. Żyli ponad stan, trwonili niepotrzebnie pieniądze, żyjąc na
pokaz i pusząc się. Zamiast reinwestować pieniądze w biznes i w nieruchomości, kupowali symbole zamożności, nie osiągając zamożności.
Czy pamiętasz, jak wcześniej w tym rozdziale wspominałem, że biedni
ludzie czują się często nieswojo, gdy posiadają rzeczy, które mają
prawdziwą wartość? Ray i założyciele owej firmy mieli mentalność tej
właśnie kategorii ludzi. Dlatego też ponieśli porażkę w budowaniu
rzeczywistego dobrobytu. Zamiast tego kupowali szybkie samochody,
zawierali dwuznaczne znajomości osobiste i szybko wypadli z biznesu,
wpadając w bankructwo. Kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać
jak i one.
Dzisiaj Ray nadal próbuje, przemieszczając się z jednej nowej sieci
do drugiej. Za każdym razem, gdy go spotykam, ma on do zaoferowania
nowy biznes i nowy produkt. Ray nauczył się budować biznes oparty
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na marketingu sieciowym, lecz nie nauczył się osiągać w tym biznesie
sukcesu. Nie udało mu się, ponieważ jego myślenie zastąpiły emocje.

Nie bądź żabą
Nie twierdzę, że zmiana firmy działającej w marketingu sieciowym
jest błędem. Wiem, że to się zdarza. Twierdzę jednak, że wielu ludzi
postępuje podobnie jak Ray. Przechodzą z jednej firmy do drugiej,
szukając doskonałego biznesu, doskonałych produktów i łatwych
pieniędzy. Wielu ludzi postępuje w ten sposób, ponieważ nie rozwinęli
w sobie emocjonalnej inteligencji, która według mnie jest jednym
z głównych powodów działania w tym biznesie. Innymi słowy, możesz
zostawić biznes, lecz zrób to z racjonalnych powodów. Nie rób tego nigdy
pod wpływem emocji. Skakanie z miejsca na miejsce może być dobre dla
żab, lecz nie jest to wskazane dla właścicieli biznesu. Jeden z moich
znajomych zwykł mawiać: „Gdy upodobnisz się do żaby, twój problem
polega na tym, że nie tylko spędzasz dzień goniąc insekty, ale musisz je
też zjeść". A zatem, gdy już znajdziesz biznes oparty na marketingu
sieciowym, który ci odpowiada, daj temu biznesowi i sobie czas, abyście
razem dorośli. Nie bądź żabą goniącą za owadami.

Dlaczego ludzie odnoszący sukces w marketingu
sieciowym osiągają jeszcze większe sukcesy?
Miałem też przyjemność spotkać osoby działające w biznesie opartym
na marketingu sieciowym, które osiągnęły duży sukces. Wiele z nich
osiągnęło większy sukces w biznesie niż ja sam lub nawet bogaty ojciec.
Jeszcze większą przyjemnością dla mnie było dojście do wniosku, że
formuła na sukces w marketingu sieciowym jest taką samą formułą, jakiej
nauczył mnie bogaty ojciec. Oto ona:
1.Zbuduj biznes. Zbudowanie biznesu od podstaw zabiera zwykle

około pięciu lat. Wiem, że może to zabrać mniej czasu, ale może
także
zabrać i więcej. Biznes jest jak dziecko, potrzebuje czasu, aby
dorosnąć.
2.Reinwestuj w biznes. To jest bardzo ważny krok, jednak Ray

i wielu innych nie lubi tego robić. Zamiast reinwestować, wydaj ą
pieniądze
niemal tak szybko, jak je dostali. Kupują na kredyt ładne
samochody,
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drogie domy, eleganckie stroje i wyjeżdżają na drogie wakacje. Zamiast
pomóc swojemu dziecku rosnąć, kradną jego pieniądze przeznaczone na
posiłek, a ich dziecko, czyli ich biznes, zaczyna głodować.
Niestety, historie ludzi podobnych do Raya zdarzają, się często
w każdym biznesie. Jednym z głównych powodów tego, że tak niewielu
ludzi w Ameryce jest bogatych, nawet jeśli zarabiają dużo pieniędzy, jest
to, że wydają pieniądze na zabawki dla dorosłych oraz inne rzeczy
karmiące ich ego dobrym samopoczuciem.

Jak biznesy reinwestują?
Richdad.com, jako tradycyjny biznes, reinwestuje poprzez wydawanie
milionów dolarów na doskonalenie naszej witryny internetowej, na
stworzenie internetowej wersji gry CASHFLOW 101 oraz CASHFLOW
dla dzieci, która wraz z konspektami lekcji jest ofiarowywana szkołom
za darmo. To są przykłady reinwestowania w tradycyjnym biznesie. Innym
przykładem może być budowa magazynów, zakup ciężarówek czy
wydawanie pieniędzy na reklamę.
W biznesie opartym na marketingu sieciowym reinwestowanie może
polegać na powiększaniu biznesu z l O ludzi do 20. Reinwestowanie może
także oznaczać inwestowanie czasu w pomaganie tym, którzy są niżej
w strukturze sieci. Najlepsze w biznesie opartym na marketingu sieciowym
jest to, że nie trzeba mieć dużo pieniędzy na reinwestowanie.
I ostateczna kwestia: prawdziwy właściciel biznesu nigdy nie przestaje
inwestować i reinwestować w rozwój swojego biznesu. Wielu ludzi nie
osiąga wielkiego dobrobytu dzięki posiadanemu biznesowi z tej prostej
przyczyny, że nie kontynuuje reinwestowania w swój biznes.
3. Inwestuj w nieruchomości. Dlaczego nieruchomości? Z dwóch
powodów. Pierwszym jest to, że prawo podatkowe jest tak napisane, iż
faworyzuje właścicieli biznesów, którzy inwestują w nieruchomości.
Dianę Kennedy, mój strateg podatkowy, przedstawia walor 11, opisując
w jaki sposób nieruchomości oraz biznes oparty na marketingu sieciowym
uzupełniają się nawzajem. Drugim powodem jest to, że bank uwielbia
pożyczać ci pieniądze pod zastaw nieruchomości. Spróbuj poprosić bank
o trzydziestoletnią pożyczkę na 6,5%, aby zakupić jednostki funduszy
inwestycyjnych lub akcje giełdowe. Wyśmieją cię.
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Słowo ostrzeżenia. Sugeruję, aby najpierw zbudować biznes,
ponieważ inwestowanie w nieruchomości zabiera dużo czasu, wymaga
znajomości tematu, doświadczenia i pieniędzy. Jeśli nie masz stałych
dodatkowych dochodów oraz ulg podatkowych związanych z biznesem
w kwadrancie „B", to wówczas inwestowanie w nieruchomości jest albo
zbyt ryzykowne, albo zbyt powolne. Ryzykowne - bo błędy w takich
inwestycjach, szczególnie w zarządzaniu nieruchomościami, mogą być
bardzo kosztowne. Powodem tego, że wielu ludzi nie bogaci się na
nieruchomościach lub też bogaci się zbyt wolno, jest to, że brak im
dodatkowej gotówki, którą często posiadają właściciele biznesów.
W rzeczywistości najlepsze transakcje związane z nieruchomościami są
zazwyczaj drogie. Jeśli nie masz pieniędzy, jedynymi dostępnymi
transakcjami są te, które ludzi z pieniędzmi nie interesują. W dzisiejszych
czasach spotykam wielu ludzi poszukujących inwestycji w nieruchomościach, w których nie trzeba mieć udziału własnego w gotówce. Choć
istnieją inne rodzaje transakcji, oni poszukuj ą wyłącznie takich, gdyż nie
mają wolnej gotówki. Jeśli brakuje ci umiejętności związanych z inwestowaniem w nieruchomości, doświadczenia i pieniędzy, transakcje nie
wymagające udziału własnego mogą okazać się najdroższymi
inwestycjami twojego życia. A zatem zbuduj najpierw biznes, następnie
reinwestuj w swój biznes, a potem dopiero kup nieruchomość.

„Zbuduj najpierw biznes, następnie reinwestuj
w swój biznes, a potem dopiero kup nieruchomość".
4. Kupuj luksusy. Przez większość naszego
małżeństwa,
Kim
i
ja,
nie mieszkaliśmy w dużym domu i nie jeździliśmy drogimi samochodami.
Przez lata mieszkaliśmy w małym domu, który kosztował nas około 400
dolarów miesięcznie w racie hipotecznej. Mieszkając w nim i jeżdżąc
przeciętnymi samochodami, budowaliśmy nasze biznesy i inwestowaliśmy
w nieruchomości. Dzisiaj mieszkamy w o wiele większym domu, mamy
sześć samochodów, ale mamy też o wiele więcej pieniędzy będących
wpływami z naszych aktywów: biznesów i nieruchomości. Prosta zasada
bogatego ojca była następująca: buduj biznes, reinwestuj w biznes, aby
rósł, inwestuj w nieruchomości, a w efekcie twój biznes i nieruchomości
będą kupować ci luksusy. Innymi słowy, pracuj, aby zbudować lub
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kupować aktywa, a następnie twoje aktywa będą ci kupowały luksusy.
Dzisiaj, chociaż Kim i ja mamy duży dom i sześć samochodów,
możemy sobie pozwolić na to, aby nie pracować przez resztę życia, gdyż
zamiast etatów mamy aktywa. My jednak pracujemy nadal, ponieważ
uwielbiamy to robić. Stajemy się coraz bogatsi, gdyż postępujemy według
prostej czterostopniowej formuły bogatego ojca, formuły zapewniającej
prawdziwy dobrobyt, a nawet ciągle wzrastający dobrobyt. Budujemy
biznesy, reinwestujemy w biznes, inwestujemy w nieruchomości, a w efekcie nasze aktywa kupują nam luksusy.

Dlaczego większość ludzi nie staje się bogatymi?
Dlaczego większość ludzi nie postępuje zgodnie z tym planem, chociaż
jest on tak prosty? Odpowiedź na to pytanie w większości przypadków
można znów odnaleźć w emocjonalnej inteligencji. Większość ludzi
pozbawiona jest cierpliwości, dyscypliny oraz woli wyczekiwania na
opóźnioną gratyfikację, co uniemożliwia im stosowanie tego rodzaju
planu. Większość ludzi zarabia pieniądze i prawie natychmiast je wydaje.
To nie jest kwestia ich wskaźnika mentalnej inteligencji czy też wskaźnika
finansowej inteligencji. To jest kwestia wskaźnika emocjonalnej
inteligencji. Tak naprawdę, najłatwiej jest rozwinąć finansową inteligencję, co wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi, którym nie szło w szkole,
jest bogatych. Moim zdaniem, pomostem do finansowej inteligencji jest
emocjonalna inteligencja, a biznes oparty na marketingu sieciowym jest
w stanie pomóc każdemu w rozwoju tejże inteligencji.

Kiedy kupujesz papiery wartościowe?
Wielu ludzi pyta mnie: „Kiedy kupuje pan papiery wartościowe, takie
jak: akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne?". Moja odpowiedź jest
odpowiedzią bogatego ojca. Wiele lat temu powiedział mi: „Najlepsze
aktywa stanowi biznes. Uważam biznes za aktywa numer jeden. Są to
najlepsze aktywa, jakie możesz posiadać, jeśli jesteś na tyle bystry, aby
w ogóle posiadać jakieś aktywa. Aktywa numer dwa są to nieruchomości,
a aktywa numer trzy są to papiery wartościowe. Papiery wartościowe są
na ostatnim miejscu, gdyż są one najłatwiejsze do kupienia, ale najbardziej
ryzykowne w posiadaniu. Jeśli mi nie wierzysz w kwestii ryzyka papierów
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wartościowych, udaj się do banku i poproś, aby dali ci kredyt pod hipotekę
na trzydzieści lat, abyś mógł je kupić".
Dlatego też mój ą odpowiedzią jest odpowiedź bogatego ojca. Papiery
wartościowe są na ostatnim miejscu, gdyż są najłatwiejsze do kupienia,
ale najbardziej ryzykowne w posiadaniu. Istnieje jeszcze jeden powód
sklasyfikowania papierów wartościowych na ostatnim miejscu. Mogę
kupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, dla biznesu lub
nieruchomości. Niewielu ludzi wie, jak kupić ubezpieczenie na akcje,
natomiast nic nie wiem na temat ubezpieczenia funduszy inwestycyjnych,
ale może takowe istnieje.

Dlaczego ludzie nie są szczęśliwi w pracy?
Mój znajomy, który jest wykształconym i doświadczonym pracownikiem poradni zdrowia psychicznego, powiedział mi kiedyś: „Jedną
z przyczyn szczęścia jest kontrola. Im większą masz kontrolę nad czymś,
tym stajesz się szczęśliwszy. Z drugiej zaś strony, jeśli nie masz lub tracisz
nad czymś kontrolę, stajesz się nieszczęśliwy". Uzasadnił swój pogląd,
podając przykład osoby spieszącej się na lotnisko, która nagle znalazła
się w długim na jeden kilometr korku ulicznym. Wlokąc się w tymże
korku, bez żadnej możliwości wydostania się, zaczyna zdawać sobie
sprawę, że spóźni się na samolot i radosny nastrój znika. Osoba ta staje
się nieszczęśliwa, gdyż nie ma kontroli nad korkiem ulicznym. Morał
z tej lekcji jest następujący: „Kontrola i szczęście są ze sobą ściśle
związane".
Wracając jeszcze raz do słuchacza radiowego, o którym opowiadałem
na początku rozdziału, mógłbym stwierdzić, że on był nieszczęśliwy.
Jednym z powodów był fakt, że stracił kontrolę nad swoim życiem.
Chociaż posiadał pracę, będącą jego zdaniem zabezpieczeniem, nie miał
kontroli nad swoimi finansami. Stracił również kontrolę nad swoimi
inwestycjami na giełdzie i w funduszach inwestycyjnych. W dzisiejszym
świecie, szczególnie po załamaniu się giełdy, ze słabnącą gospodarką,
a także po ataku terrorystycznym z 11 września, wielu ludzi czuje, że
straciło kontrolę, a to prowadzi ich do nieszczęścia. Jednym z walorów
budowania biznesu opartego na marketingu sieciowym, a potem
inwestowania w nieruchomości, jest to, że oba te działania pozwalają
odzyskać ci kontrolę nad twoim życiem. Gdy zaś masz większą kontrolę

134

SZKOŁA BIZNESU DLA LUDZI, KTÓRZY LUBIĄ POMAGAĆ INNYM

nad czymś, tym jesteś szczęśliwszy, a szczęście jest bardzo cennym
rodzajem emocji, jakich potrzebujesz w życiu.

Podsumowanie
Spytajmy więc: „Czy pracujesz za pieniądze, czy też na dobrobyt?".
Jeśli nadszedł dla ciebie czas pracy na dobrobyt, mam dwie sugestie.
Patrząc na Kwadrant przepływu pieniędzy znajdujący się poniżej,
sugeruję
co następuje:

Jeśli w swoim wolnym czasie będziesz robił obie te rzeczy przez
następne trzy do pięciu lat, wierzę, że twoja finansowa przyszłość będzie
wyglądała o wiele lepiej, niż gdybyś robił to, co robi większość ludzi,
którzy szukaj ą bezpiecznej pracy, a swoje pieniądze inwestują w fundusze
inwestycyjne. Jak ktoś może czuć się szczęśliwy, jeśli powierza kontrolę
nad swoimi finansami komuś innemu? W dodatku, za kilka lat, jeżeli
odniesiesz sukces zarówno w kwadrancie „B", jak i w kwadrancie „I",
będziesz pracował dla dobrobytu, zamiast pracować za pieniądze.

Następny walor
W następnym rozdziale omówimy walor spełniania swoich marzeń.
Ci, którzy grali już w grę CASHFLOW101, być może przypominają sobie
pierwszy krok, przed rozpoczęciem gry, którym jest wybór swojego
marzenia. Bogaty ojciec zawsze mawiał: „Rozpocznij od marzeń i bierz
się do pracy". To, co najlepsze, zostawiłem na koniec, ponieważ teraz już
wiesz, że skoro jesteś w stanie osiągnąć wielkie bogactwo w swoim życiu,
możesz mieć jeszcze większe marzenia.
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Walor 8: Podążanie
za marzeniami
-Wielu ludzi nie ma marzeń - powiedział kiedyś bogaty ojciec.
-Dlaczego? - zapytałem.
-Ponieważ marzenia kosztują - odrzekł.

Rozbudzanie na nowo marzenia
Wraz z moją żoną Kim poszedłem kiedyś na spotkanie, podczas
którego jeden z najlepszych liderów firmy działającej w marketingu
sieciowym pokazywał swoją, liczącą 2 tysiące metrów kwadratowych,
rezydencję z garażem na 8 samochodów i limuzynę, jak i wszystkie
pozostałe „zabawki". Dom i sprzęty znajdujące się tam robiły wrażenie,
ale najbardziej zdumiało mnie to, że jego nazwiskiem nazwano ulicę,
przy której znajduje się jego dom. Gdy go zapytałem, jak to zrobił,
odpowiedział: „Dałem pieniądze na budowę nowej szkoły podstawowej
i biblioteki. Dzięki tej dotacji pozwolono mi nazwać ulicę nazwiskiem
mojej rodziny". Wtedy zdałem sobie sprawę, że jego marzenia są o wiele
większe niż moje. Ja przecież nigdy nie marzyłem o tym, by jakaś ulica
nosiła moje nazwisko ani też nigdy nie przekazałem nikomu takiej ilości
pieniędzy, by można było zbudować szkołę i bibliotekę. Opuszczając jego
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dom tamtego wieczoru doszedłem do wniosku, że czas już na to, by
powiększyć rozmiar swoich marzeń.
Jedną z najważniejszych wartości, jakie odkryłem w dobrym biznesie
opartym na marketingu sieciowym jest to, że firma kładzie duży nacisk
na podążanie za swoimi marzeniami. Ów lider, tak naprawdę nie
przechwalał się swoim majątkiem. On i jego żona opowiadali swoim
gościom o stylu życia, który osiągnęli. Ich celem nie było chwalenie się
dużym domem i posiadanymi dobrami lub też tym, ile to wszystko
kosztuje. Ich celem było zainspirowanie grupy do podążania za własnymi
marzeniami.

Zabijanie marzenia
W książce Bogaty ojciec, Biedny ojciec opisałem, jak mój biedny
ojciec nieustannie mawiał: „Nie mogę sobie na to pozwolić". Pisałem
również, że bogaty ojciec zakazał swemu synowi, jak i mnie, mówić
w ten sposób. Wymagał od nas byśmy mówili: „Jak mogę to osiągnąć?".
Dla bogatego ojca różnica między obu stwierdzeniami była kolosalna,
gdyż twierdził, że wtedy, gdy pytasz siebie, jak możesz osiągnąć pewne
rzeczy, tak naprawdę masz coraz większe marzenia.
Bogaty ojciec mawiał również: „Strzeż się ludzi, którzy chcą zabić
twoje marzenia. Nie ma nic gorszego, gdy przyjaciel lub osoba, którą
darzysz uczuciem, stara się uśmiercić twoje marzenia. Są bowiem wśród
nas tacy, którzy świadomie lub nieświadomie powtarzają:
1.Nie dasz rady tego zrobić.
2.To jest zbyt ryzykowne. Czy wiesz, jak wielu ludziom się nie
powiodło?
1.Nie bądź głupi. Do czego cię doprowadzą takie pomysły?
2.Jeżeli to taki dobry pomysł, to dlaczego nikt wcześniej na niego
nie wpadł?
5. Och, próbowałem tego wiele lat temu. Pozwól, że ci wyjaśnię,
dlaczego to się nie uda.
Zauważyłem, że ci, którzy uśmiercają marzenia innych osób, są to
ludzie, którzy przestali podążać za własnymi marzeniami.
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Dlaczego marzenia są tak ważne?
Bogaty ojciec tak wyjaśniał wagę marzeń: „Nie jest istotny fakt, że
ktoś jest bogaty czy też może pozwolić sobie na duży dom. Najistotniejszy
jest wysiłek, uczenie się oraz wszelkie zabiegi ku temu, by rozwijać swoje
osobiste umiejętności, które umożliwią zakup dużego domu. Najważniejsze jest więc to, kim ty się stajesz w procesie dochodzenia do kupna
dużego domu. Ci, którzy mają małe marzenia, żyją tak, jak mali ludzie.

„Ci, którzy mają małe marzenia, żyją tak, jak mali ludzie".
Jak określił to bogaty ojciec, dom nie jest najważniejszy w tym
wszystkim. Wraz z moją żoną Kim mamy dwa duże domy i zgadzam się,
że to nie wielkość domu czy też stawanie się bogatym jest czynnikiem
najistotniejszym. Tym, co najważniejsze - to wielkość naszych marzeń.
Kiedy nie mieliśmy z żoną pieniędzy, postawiliśmy sobie za cel, że gdy
osiągniemy przeszło milion dolarów, kupimy sobie duży dom. Gdy
wartość netto naszego biznesu urosła do ponad miliona dolarów,
rzeczywiście kupiliśmy sobie pierwszy duży dom, lecz wkrótce sprzedaliśmy go. Sprzedaliśmy go, ponieważ staraliśmy się osiągnąć nowe
marzenie. Innymi słowy, dom i zarobienie miliona dolarów to nie było
nasze marzenie. Dom i pieniądze - to były symbole stawania się ludźmi,
którzy są w stanie zrealizować marzenia. Dzisiaj znów posiadamy duży
dom i znów dom jest symbolem marzeń, które osiągnęliśmy. Istotą naszego
marzenia nie jest nasz duży dom. Najistotniejsze w naszych marzeniach
jest to, kim my się staliśmy w tym procesie.
Bogaty ojciec tak to określił: „Wielcy ludzie mają wielkie marzenia,
mali ludzie mają małe marzenia. Jeśli chcesz się zmienić, zacznij od
zmiany wielkości swoich marzeń". Kiedy doznałem niepowodzenia
i straciłem większość moich pieniędzy, bogaty ojciec powiedział: „Nigdy
nie pozwól, aby to chwilowe, finansowe załamanie zmniejszyło wielkość
twoich marzeń. To właśnie wizja twoich marzeń pozwoli ci przejść przez
trudny okres twojego życia". Powiedział też: „Plajta to proces chwilowy,
a bycie biednym jest wieczne. Nawet, jeśli zbankrutowałeś, marzenia
o byciu bogatym nic nie kosztują. Wielu biednych ludzi żyje w biedzie,
gdyż przestali marzyć".
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Różne typy marzycieli
Kiedy byłem w szkole średniej, bogaty ojciec wyjaśniał, że jest pięć
typów marzycieli:
1. Marzyciele, którzy marzą o przeszłości. Bogaty ojciec mawiał,
że istnieje wielu ludzi, których największe osiągnięcia w życiu są już
poza nimi. Al Bundy z telewizyjnego serialu Świat według Bundych jest
klasycznym przykładem osoby, której marzenia dotyczą tylko przeszłości.
Tym, którzy nie znaj ą tego serialu wyjaśniam, że Al Bundy jest dorosłym
mężczyzną, lecz nadal żyje czasami ze szkoły średniej, gdzie w trakcie
jednego z meczów rugby sam zdobył cztery punkty. To jest doskonały
przykład kogoś, kto nadal żyje marzeniami z przeszłości.
Bogaty ojciec powiedziałby w tym przypadku: „Osoba, która marzy
o przeszłości jest kimś, czyje życie już przeminęło. Taka osoba powinna
stworzyć marzenia dotyczące przyszłości, jeśli chce powrócić do
rzeczywistości".
Nie tylko byłe gwiazdy rugby żyj ą przeszłością. Również wielu innych
ludzi żyj e wciąż tym, co się wydarzyło w przeszłości: żyj ą wspomnieniami
o tym, że otrzymywali kiedyś dobre oceny w szkole, że ukończyli
prestiżowy uniwersytet czy też, że byli w wojsku. Innymi słowy, najlepsze
dni mają już poza sobą.
2. Marzyciele, którzy mają tylko małe marzenia. Bogaty ojciec
mawiał: „Tego rodzaju marzyciele mają tylko małe marzenia, gdyż chcą
być pewni, że mogą je zrealizować. Problem w tym, że nawet, jeśli wiedzą,
iż mogą je osiągnąć, nigdy ich nie osiągają".
Sądziłem kiedyś, że nie istnieje tego rodzaju kategoria ludzi aż do
dnia, kiedy zapytałem pewnego mężczyznę: „Jeśli miałbyś wszystkie
pieniądze tego świata, dokąd udałbyś się w podróż?". Odpowiedział:
„Poleciałbym do Kalifornii, aby odwiedzić moją siostrę. Nie widziałem
jej od czternastu lat, a chciałbym bardzo ją zobaczyć, zanim jej dzieci
dorosną. To byłyby wakacje moich marzeń".
Następnie zapytałem: „Ale to kosztowałoby cię tylko około pięciuset
dolarów, więc dlaczego nie zrobisz tego dzisiaj?". „Och, zrobiłbym, ale
może nie dzisiaj, dzisiaj jestem zbyt zajęty".
Po spotkaniu z tym człowiekiem doszedłem do wniosku, że tego
rodzaju marzyciele zdarzają się o wiele częściej niż myślałem. Ci ludzie
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mają marzenia, które mogliby zrealizować, ale nigdy nie próbują nawet
spełnić tych marzeń. W późniejszym swoim życiu stwierdzają: „Wiem,
powinienem to zrobić już kilka lat temu, ale jakoś nie wyszło".
Bogaty ojciec tak to komentował: „Tego rodzaju marzyciele są często
najbardziej niebezpieczni. Żyją jak żółwie zamykające się w swojej
skorupie, będącej ucieczką w spokój i wygodnictwo. Jeśli zapukasz,
wychylają się tylko po to, aby cię ukąsić". Morał z tego jest taki: pozwól
tym żółwiom żyć ich marzeniami; większość z nich nigdzie nie
zajdzie
i to doskonale im odpowiada.
3. Marzyciele, którzy spełnili już swoje marzenia i nie stworzyli
sobie nowych marzeń. Pewnego razu znajomy powiedział mi: „Dwadzieścia lat temu marzyłem o tym, aby zostać lekarzem. Zostałem nim,
a teraz jestem po prostu znudzony życiem. Owszem, sprawia mi radość
to, że jestem lekarzem, ale czegoś mi brakuje".
To jest właśnie przykład kogoś, kto z powodzeniem zrealizował swoje
marzenie i nadal tym marzeniem żyje. Nuda zwykle pokazuje, że czas na
nowe marzenie. Bogaty ojciec powiedziałby: „Wielu ludzi wykonuje
zawody, o których marzyli w szkole średniej. Problem w tym, że ukończyli
szkołę średnią wiele lat temu. Czas już na nowe marzenia i na nowe
przygody".
4. Marzyciele, którzy mają wielkie marzenia, ale nie mają planu
pozwalającego osiągnąć je, więc do niczego nie dochodzą. Sądzę, że
każdy z nas zna kogoś należącego do tej kategorii. To są ludzie, którzy
mają zwyczaj mówić: „Właśnie dokonałem wielkiego zwrotu w moim
życiu. Pozwól, że opowiem ci o moim nowym planie"; „Tym razem
wszystko będzie inaczej"; „Otwieram nową kartę mojego życia";
„Zamierzam pracować ciężej, popłacić wszystkie rachunki i inwestować";
„Właśnie słyszałem o nowej firmie w naszym mieście, do której szukają
kogoś z moimi kwalifikacjami. To może być moja wielka szansa".
Bogaty ojciec powiedział: „Bardzo niewielu ludzi realizuje swoje
marzenia samodzielnie. Tacy ludzie często próbują wiele osiągnąć, ale
próbują to zrobić w pojedynkę. Ludzie ci powinni mieć wielkie marzenia,
przygotować plan i znaleźć zespół, który pomoże im zrealizować te
marzenia".
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5. Marzyciele, którzy mają wielkie marzenia, osiągają je
i przechodzą do jeszcze większych marzeń. Myślę, że większość z nas
chciałaby znaleźć się w tej grupie ludzi. Wiem, że ja chciałbym.
Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, jaka mi się przydarzyła
podczas poznawania biznesów opartych na marketingu sieciowym był
fakt, że zacząłem mieć coraz większe marzenia. Ten rodzaj biznesu
zachęca ludzi do wielkich marzeń i do realizowania tych wielkich marzeń.
Wiele tradycyjnych biznesów nie pragnie, by ludzie mieli swoje osobiste
marzenia.
Zbyt często spotykam ludzi, których znajomi lub firmy, w których
pracują, aktywnie uśmiercają indywidualne marzenia. Ja wspieram
marketing sieciowy między innymi dlatego, że tworzą go ludzie, którzy
szczerze chcą, aby inni mieli wielkie marzenia. Marketing sieciowy
wspiera ich w tworzeniu planu biznesu, szkoli, uczy dyscypliny, a poprzez
to pozwala każdemu zrealizować jego marzenia.

Podsumowanie
Jeśli jesteś osobą, która ma wielkie marzenia i chciałbyś wesprzeć
innych w osiąganiu ich wielkich marzeń, biznes oparty na marketingu
sieciowym jest zdecydowanie biznesem przeznaczonym dla ciebie.
Możesz rozpocząć rozwijanie go po godzinach, a gdy się już rozrośnie,
możesz pomóc innym ludziom rozwinąć ich biznes tworzony po
godzinach. Biznes i ludzie, którzy pomagają innym, żeby osiągali swoje
marzenia, jest wartością, którą warto rozwijać.

Jak wielkie są twoje marzenia?
Nadszedł ważny moment, w którym powinieneś zastanowić się,
pomarzyć i przelać to na papier. Wykorzystaj poniższe miejsce do zapisania
swoich marzeń.
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Po spisaniu swoich marzeń, być może zechcesz przedyskutować je
z kimś, kto będzie cię wspierał w ich realizacji. To może być osoba, która
dała ci tę książkę.

Mały dodatkowy walor
Rozdział ten kończy opis tego, co w mojej opinii jest zbiorem ośmiu
ukrytych walorów, jakie ma biznes oparty na marketingu sieciowym.
W następnych rozdziałach zostały przedstawione jeszcze trzy dodatkowe
ukryte walory. Walory te opisały trzy bardzo ważne kobiety w moim życiu.
Uważają one, że są to bardzo ważne wartości w procesie budowania
biznesu.
Pierwszą osobą jest moja żona Kim, która napisała o walorze
małżeństwa i biznesu.
Drugą osobą jest moja partnerka w biznesie i współautorka serii
o bogatym ojcu, Sharon L. Lechter. Sharon napisała o znaczeniu biznesu
rodzinnego. Jej syn Phillip pracuje w firmie richdad.com i ma niezwykły
wkład w to, co robimy. Sharon, która jest wspaniałą bizneswoman, ma
możliwość edukowania swego syna w świecie biznesu.
Trzecią osobą jest Dianę Kennedy, mój strateg podatkowy. Dianę
opisała niektóre ukryte walory luk prawnych związanych z podatkami,
z których można skorzystać działając po godzinach w marketingu
sieciowym. Jak wszyscy wiemy, podatki są w naszym życiu największym
kosztem, więc jeśli potrafimy zaoszczędzić trochę na podatkach, oznacza
to, że będziemy mieli więcej pieniędzy na biznes, na inwestycje, na życie,
słowem dla siebie.
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Walor 9: Małżeństwo
i biznes
Kim Kiyosaki

Pierwszą randkę mieliśmy z Robertem w lutym 1984 roku w Honolulu
na Hawajach.
-Co chcesz robić w życiu? - zapytał mnie tamtego wieczoru.
-Chcę mieć swój własny biznes - odpowiedziałam.
W tamtym czasie zarządzałam magazynem w Honolulu.
-Jeśli chcesz, będę cię uczył tego, co wiem i tego, czego nauczył
mnie bogaty ojciec - powiedział Robert. W ciągu miesiąca otworzyliśmy
razem nowy (mój pierwszy) biznes.
Zaprojektowaliśmy unikalne logo, wyszyliśmy je na koszulkach i marynarkach i zaczęliśmy podróżować po Stanach Zjednoczonych, sprzedając nasze produkty. Prawdziwym celem tego biznesu było pozyskanie
funduszy na rok nauki poprzez uczestniczenie w seminariach biznesowych, spotkaniach i konferencjach w różnych miejscach kraju. W trakcie
tamtego roku przygotowywaliśmy się do zbudowania następnego biznesu.
Po osiągnięciu naszego jednorocznego celu, odłożyliśmy nasze koszulki
i marynarki biznesowe.
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W grudniu 1984 roku sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy na
Hawajach i przeprowadziliśmy się do południowej Kalifornii, rozpoczynając budowę kolejnego biznesu. W ciągu dwóch miesięcy wydaliśmy
wszystkie oszczędności, które mieliśmy. Byliśmy bez pieniędzy. Spaliśmy
u naszych znajomych, a czasami nawet na plaży. Niektóre noce spędzaliśmy w pożyczonej, starej i zdezelowanej Toyocie. Moja rodzina była
przekonana, że jesteśmy szaleni. Podobnego zdania byli nasi znajomi.
Co więcej, czasem sami myśleliśmy, że jesteśmy szaleni.
Szczerze mówiąc, gdybyśmy nie byli razem, nie jestem pewna, czy
przetrzymalibyśmy to. Bywały takie noce, kiedy wtulając się jedno
w drugie, byliśmy sobie schronieniem przed burzą. Czy bałam się wtedy?
Tak. Czy byłam niepewna? Tak. Czy myślałam nieraz, że nic nam się nie
uda? Oczywiście, że tak. Pomimo tego byliśmy ogromnie zdeterminowani,
aby postępować według naszego planu. I wreszcie udało się.
Determinacja, aby zbudować własny biznes, była tym, co napędzało
nasze działanie, a co ważniejsze, nie pozwalała nam powrócić do pracy
na etacie. Takie wyjście w owym czasie byłoby najłatwiejszym
rozwiązaniem. Jednakże dla nas byłby to krok wstecz. Wiedzieliśmy, czego
chcemy, lecz nie byliśmy do końca pewni, jak to osiągnąć (to wydaje się
być tematem przewodnim w naszym życiu).
Istotą naszych działań jest to, że nie wycofaliśmy się. Podążaliśmy za
naszymi marzeniami, zbudowaliśmy własny biznes - międzynarodowy
biznes edukacyjny działający w siedmiu krajach. Sprzedaliśmy go w 1994
roku. A dzisiaj nasz czas dzielimy pomiędzy inwestowanie i nasz biznes
związany z bogatym ojcem.

To, czego naprawdę pragnęłam
Istniała pewna rzecz, o której nie powiedziałam Robertowi na naszej
pierwszej randce. Oprócz posiadania własnego biznesu, pragnęłam mieć
partnera i małżonka, który byłby również moim partnerem w biznesie.
Budowanie biznesu jest zajęciem bardzo pochłaniającym. Chciałam
dojrzewać wraz z moim partnerem, a nie oddzielnie. Chciałam uniknąć
sytuacji, że nie widzimy się, gdyż mamy różne zainteresowania lub
zmierzamy w różnych kierunkach. Nie chciałam, abyśmy byli jak wiele
innych małżeństw, które widuję w restauracjach - siedzące naprzeciwko
siebie w ciszy, gdyż nie mają o czym dyskutować. My z Robertem
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przeprowadzamy rozmowy, które są wyczerpujące, frustrujące, fascynujące, konfrontujące i zawsze mamy sobie dużo do powiedzenia.
Największą nagrodą dla mnie jest osobisty rozwój, którego doświadczam
każdego dnia poprzez rozwijanie mojego biznesu, który tworzę i dzielę
wraz z Robertem.

Rozwój osobisty
Gdy patrzę na ten pierwszy rok naszego biznesu, dochodzę do przekonania, że to był najgorszy rok w naszym życiu. Stres był ogromny, moje
poczucie własnej wartości było nieustannie bombardowane, a nasz
związek nie zawsze był pokojowy. Jednak patrząc wstecz mogę stwierdzić,
że była to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka mogła się nam przydarzyć. Przejście przez ten trudny okres pomogło nam ukształtować siebie
takimi, jacy jesteśmy dzisiaj. W rezultacie Robert i ja jesteśmy o wiele
silniejsi, pewni siebie i zdecydowanie mądrzejsi, dzięki temu, czego się
nauczyliśmy. A dodatkowo, nasza miłość, wzajemny szacunek i radość
z naszego małżeństwa przeszły moje najśmielsze oczekiwania.

Pracując razem
W biznesie opartym na marketingu sieciowym obserwuję wiele par
wspólnie budujących swój biznes. Według mnie jest to doskonały biznes
dla par, które chcą podążać w biznesie razem, gdyż:
1.To jest biznes, który możecie rozpocząć razem po godzinach.
2.Poświęcasz mu te godziny, które pasują do twego rozkładu dnia.
3.Przedsięwzięcie to promuje rodziny, które razem działają w biznesie.
4.Wielu ludzi, którzy odnieśli w tym biznesie największe sukcesy
- to pary.
5.Edukacja, którą oferuj ą firmy działające w marketingu sieciowym,
pozwala parom wspólnie uczyć się i dojrzewać.
To tylko niektóre pozytywy dla par. Będąc jednak szczerą, muszę
stwierdzić, że bycie w biznesie ze swoim życiowym partnerem nie zawsze
jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Mieliśmy z Robertem trudne
momenty, ale te najwięcej nas nauczyły. Razem zbudowaliśmy kilka
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biznesów. Wiele lat temu dyskutowaliśmy i nawet myśleliśmy o tym, że
być może byłoby lepiej, by każde z nas miało biznes w innej branży. Gdy
jednak dokładnie rozważyliśmy nasze opinie, stało się jasne, że tak
naprawdę chcieliśmy budować biznesy razem, a nie oddzielnie.
Dla mnie najważniejsze jest to, że Robert i ja dzielimy wspólne
wartości i cele oraz mamy wspólną misję. Ponieważ zawsze razem się
uczymy, razem też się rozwijamy. Mamy nawet taki zwyczaj, że jeśli
jedno z nas ma uczestniczyć w seminarium edukacyjnym czy też
konferencji, wówczas uczestniczymy oboje. Tym, co przynosi nam radość,
są nasze rozmowy o biznesach w celu poszukiwania sposobów, aby je
ulepszyć oraz w celu poznawania nowych ludzi i nowych pomysłów.
Praca z żoną czy mężem może nie być stosowna dla każdego i ja to
szanuję. Jednak, gdy chodzi o mnie, nie wyobrażam sobie innej
możliwości.
Z najlepszymi życzeniami
Kim Kiyosaki.
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Walor 10: Biznes
rodzinny
Sharon L. Lechter, biegła księgowa

W książce Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym
opisaliśmy z Robertem kilka podstawowych zalet rozpoczęcia biznesu
opartego na marketingu sieciowym.
1.Koszt rozpoczęcia działania w biznesie opartym na marketingu

sieciowym jest bardzo niski.
2.Większość firm nie wymaga formalnego wykształcenia czy
dyplomu.
3.Biznes jest otwarty dla każdego, bez względu na płeć, wiek lub
rasę.
4.Firmy przekazują ci gotowy system, który sprawdził się w działaniu
jako przynoszący sukcesy, abyś mógł go wykorzystać do zbudowania swojego dobrze prosperującego biznesu.
5.Wiele firm zapewnia dobrą edukację i programy szkoleniowe, aby
pomóc ci w odniesieniu sukcesu.
6.Do twojej dyspozycji są także mentorzy, którzy odnieśli już sukces
w biznesie, gotowi asystować ci w twojej podróży.
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1.Biznes oparty na marketingu sieciowym możesz zacząć rozwijać
po godzinach, nie rezygnując ze swojej dotychczasowej pracy.
2.Jako właścicielowi biznesu, przysługuje ci wiele ulg podatkowych,
które nie są dostępne dla ciebie jako etatowego pracownika.
Istnieje jeszcze jedna ważna zaleta czy walor biznesu opartego na
marketingu sieciowym. Udany biznes wprowadza nowe wartości w twojej
rodzinie. Robert poprosił mnie, abym podzieliła się własnymi przemyśleniami na temat biznesu rodzinnego w świetle moich osobistych doświadczeń.

Moja rodzina
Rodzina jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Mój mąż Michael, nasze
dzieci, Phillip, Shelly i William, stanowią centrum mojego życia. W początkowych latach naszego małżeństwa, gdy Michael i ja rozwijaliśmy się
profesjonalnie, zauważyliśmy, że spędzamy coraz mniej czasu z naszymi
dziećmi z powodu obowiązków w naszych biznesach. Oboje byliśmy
pracoholikami i wiedzieliśmy, że coś musi się zmienić.
Podczas gdy Michael wciąż pracował całymi godzinami, ja znalazłam
sposób, aby pracować w domu, by być częściej z naszymi dziećmi. Miałam
szczęście, że mogłam połączyć moją profesjonalną karierę z ambicjami
matki. Na przykład, kiedy moje dzieci były małe, martwiłam się o to, że
nie wykazuj ą zainteresowania czytaniem, więc rozpoczęłam współpracę
ze znajomym, który wymyślił „mówiące książki" dla dzieci.
Kiedy nasz najstarszy syn, Phillip, poszedł na studia i w ciągu dwóch
pierwszych miesięcy zrobił ogromny debet na karcie kredytowej, byłam
tym faktem zdruzgotana. Jako biegła księgowa wiedziałam, że muszę
nauczyć nasze dzieci jak najwięcej na temat pieniędzy, lecz doświadczenie
z moim synem pokazało, że nie wywiązałam się dobrze ze swojego
zadania. Postanowiłam skupić moje wysiłki na tym, aby finansowa
edukacja stała się elementem systemu szkolnego.
Mimo że ja przebywałam z dziećmi dość dużo, tęskniły one za swoim
ojcem, on zaś tęsknił za nimi. Rzadko mieliśmy czas na wspólne rodzinne
wakacje. Odnosiliśmy sukcesy i stawaliśmy się bogaci, stosując
konwencjonalne standardy, wszystko to kosztem czasu zabranego naszej
rodzinie. Większość z naszych znajomych znajdowała się w podobnej

BIZNES RODZINNY

149

sytuacji. Im więcej odnosili sukcesów na polu zawodowym, tym mieli
mniej czasu na życie rodzinne. Wszyscy myśleliśmy, że taki model rodziny
jest normą.
Trzy lata później Michael przedstawił mnie Robertowi i wszystko się
zmieniło.

Bogaty ojciec i Lechterowie
Pracując z Robertem nad książkami, grami i innymi materiałami
z serii o bogatym ojcu, Michael i ja mieliśmy okazję zaangażować w to
również nasze dzieci i obserwować, jak radykalnie zmienia się ich życie.
Nasze dzieci uczyły się lekcji bogatego ojca, które pomagały im w życiu,
a nasze relacje z nimi umocniły się, ponieważ pracowaliśmy i uczyliśmy
się razem. Wielkim zaszczytem jest dla nas to, że Phillip stał się bardzo
ważnym członkiem zespołu. Wiele satysfakcji przynosi mi praca z Phillem
i obserwowanie go, jak rozwija się wraz z rozwojem naszej firmy. Phillip,
postępując zgodnie z naukami bogatego ojca na temat uczenia się, a nie
tylko zarabiania, rozwinął doświadczenie i wiedzę, aby wprowadzić firmę
na następny poziom. Największą jednak osobistą zaletą wspólnej pracy
jest to, że więzy w naszej rodzinie umacniają się coraz bardziej, w miarę
jak uczymy się i pracujemy razem dla osiągnięcia wspólnego celu.
Proces dzielenia się naukami bogatego ojca z dziećmi i obserwowanie
ich postępów, jest niezwykłym doświadczeniem. To jest nasz biznes
rodzinny.

Stwórz swój własny biznes rodzinny
Jak to się ma do marketingu sieciowego? W ostatnich kilku latach
miałam możliwość poznać wielu cudownych ludzi i ich rodziny pracujące
w marketingu sieciowym i zauważyłam wiele cech wspólnych, które
posiadają:
1.Wszyscy są skoncentrowani na rodzinie.
2.Wszyscy doceniają dodatkowy czas wolny posiadany dzięki
odniesionemu sukcesowi, który pozwala im być z ich rodziną.
3.Dzieci uczą się doceniać zalety biznesu opartego na marketingu
sieciowym, doświadczając tego wraz ze swoimi rodzicami.
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1.Rodziny mają o wiele więcej wspólnych wakacji i rodzinnych

wyjazdów w interesach, aniżeli my kiedykolwiek mieliśmy.
2.Od najmłodszych lat dzieci uczą się doceniać zalety przychodu
pasywnego i finansowej edukacji.
3.Dzieci często wybieraj ą uczestniczenie w biznesie na własną rękę.
4.Wiele rodzin stawia sobie wspólne cele i razem pracuje na nie.
5.Często jeden z rodziców pracuje nadal na pełnym etacie, a drugi
rozpoczyna budowę biznesu opartego na marketingu sieciowym.
6.Naturą biznesu stosującego marketing sieciowy jest promocja
wspólnoty i jedności rodzinnej.

Prawdziwy dobrobyt mierzony jest w kategoriach czasu,
a nie pieniędzy
Nie miałam wystarczająco dużo czasu dla moich dzieci, gdy one
dorastały. Teraz, gdy są już dorosłe, doceniam wartość rodziny, co
stanowi
centrum zainteresowania ludzi odnoszących sukcesy w marketingu
sieciowym. Cóż to za wspaniały dar, móc budować biznes z rodziną,
zamiast dla rodziny.
Bogaty ojciec definiuje zamożność w kategoriach czasu, a nie
pieniędzy. Im więcej sukcesów będziesz odnosił, tym więcej będziesz
miał czasu i tym więcej możliwości spędzania go ze swoją rodziną.
Gratuluję tym wszystkim, którzy wybrali rodzinny biznes. Oby wasza
rodzina dzieliła się darami miłości i wzajemnym sukcesem.
Wszystkiego najlepszego
Sharon Lechter.
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Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ BOGACI?

Walor U: W jaki sposób
możesz
korzystać
z tych samych ulg
podatkowych,
z
których
korzystają bogaci?
Dianę Kennedy - biegła księgowa

Czy nie wydaje ci się, że bogaci korzystają z faworyzujących ich
przywilejów, gdy chodzi o przepisy podatkowe? Prawo podatkowe zostało
tak sformułowane, aby promować dwa rodzaje aktywności: posiadanie
biznesu i inwestowanie w nieruchomości. Najlepszym sposobem
*) Ten rozdział odnosi się do sytuacji prawnej w USA. Sprawdź szczegóły dotyczące
działalności gospodarczej na rynku, na którym prowadzisz interesy.
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korzystania z ulg podatkowych jest to, co rząd chce, abyś robił. A więc
posiadaj biznes i inwestuj w nieruchomości. I to właśnie robią bogaci.

Rozpocznij biznes po godzinach
Nie każdy może sobie pozwolić na porzucenie swojej dotychczasowej
pracy i rozpoczęcie biznesu w pełnym wymiarze godzin. Wielu ludzi
zauważyło, że kluczem do budowania dodatkowego dochodu jest praca
po godzinach w marketingu sieciowym. Z chwilą, kiedy okaże się (według
przepisów rządowych), że posiadasz biznes, możesz zacząć korzystać
z odpisów w biznesie, zamieniając osobiste koszty na koszty biznesu.
Najpierw musisz wykazać, że masz prawdziwy biznes. Urząd skarbowy chce zobaczyć, że masz zalegalizowany biznes, a nie tylko szukasz
sposobu, jak odpisać swoje osobiste wydatki. Innymi słowy, oni chcą
wiedzieć, jakie masz intencje w biznesie.
Aby udowodnić, że masz biznes, urząd skarbowy chce wiedzieć, że:
1.Działasz w sposób zgodny z regułami biznesu.
2.Poświęcasz swój czas, wysiłek i zamiary, aby uczynić go przynoszącym zyski.
3.Masz lub będziesz miał stosowny przychód.
4.Doświadczasz strat, które są normalne lub poza twoją kontrolą,
(jeśli oczywiście masz straty).
5.Dokonujesz zmian w celu osiągnięcia zysków.
6.Posiadasz (ty lub twoi doradcy) wiedzę w dziedzinie, jaką się
zajmujesz.
l'. Masz doświadczenie w osiąganiu zysku w tego rodzaju biznesie
lub też masz rozsądne widoki na osiągnięcie zysku z przyszłych
aktywów.
Możesz mieć straty przez ileś lat, gdy twój biznes się rozwija, skoro
tylko potrafisz wykazać, że angażujesz się w to, aby twój biznes odniósł
sukces. Straty poniesione w startującym biznesie mogą być skompensowane w rozliczeniu przychodu z innego źródła, które jest opodatkowane.
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Jak dokonywać odpisów związanych z prowadzeniem
biznesu
Prawdziwe korzyści podatkowe pochodzące z posiadania biznesu
prowadzonego po godzinach masz wtedy, gdy dostrzegasz odpisy
z prowadzonego biznesu. Jedna z zasad to: nigdy nie kupuj czegoś tylko
dla odpisu. Jeśli coś kupisz, aby uzyskać odpis 40%, a jest to coś, czego
normalnie byś nie kupił, tracisz 60% swoich pieniędzy. To nie jest dobry
pomysł podatkowy.
Zamiast tego, przypatrz się pozycjom, które już posiadasz jako
wydatki, a które mogą być uważane za wydatki w biznesie. Przepisy
określają, co możemy potraktować jako koszty w biznesie:
„Jako odpis można potraktować wszystkie zwyczajne i konieczne
koszty poniesione w roku podatkowym, a związane z prowadzeniem
dowolnej działalności handlowej lub biznesu".
Prawo podatkowe zawiera następujące definicje:
Koszty zwyczajne: Koszty, które są normalne, powszechne
i akceptowane w określonych okolicznościach przez społeczność
działającą w biznesie.
Koszty konieczne: Koszty, które są stosowne i pomocne w biznesie.
Kluczem do znalezienia możliwości odpisu jest poszukanie takich
kosztów, które pasują do tych obu definicji. A oto kilka przykładów:
Biuro w domu. Jeśli masz pokój, który służy wyłącznie do celów
prowadzenia działalności oraz możesz wykazać się regularną działalnością
w biznesie, możesz mieć odpis. Skalkuluj wielkość odpisu jako procent
od ogólnych kosztów utrzymania domu. (Procent powierzchni użytej na
działalność w biznesie w odniesieniu do całej powierzchni domu).
Sprzęt komputerowy. Koszty komputera, z którego korzystasz
w biznesie, kwalifikują się do odpisu. Jeśli zaadoptowałeś swój osobisty
komputer do biznesu, pamiętaj, że twój biznes musi ci pokryć poniesiony
koszt.
Podróże. Koszty podróży związane z twoim biznesem kwalifikują
się do odpisu. Podróże te mogą być związane ze spotkaniami z mentorami,
potencjalnymi klientami, doradcami, wyjazdami na szkolenia itp.
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Dzieci. Zaangażuj dzieci w swoją pracę! Zamiast dawać im kieszonkowe, możesz płacić im pensję za właściwie wykonaną pracę. Twoje dzieci
mogą rozpocząć inwestowanie w swój ą emeryturę, ponieważ tego rodzaju
inwestycje nie są opodatkowane. Aby mieć pewność, że odpis tego rodzaju
jest zgodny z przepisami:
1.Miej wszystko na piśmie.
2.Wyznacz godziny, w których pracują.
3.Płać rozsądną pensję za pracę, którą wykonują.

A teraz kup nieruchomość
Kiedy już biznes zacznie przynosić dodatkowe pieniądze, nadwyżki
zacznij inwestować w nieruchomości. Znasz już w pełni zalety ulg
podatkowych. Inwestując w nieruchomości, będziesz miał możliwość
stworzenia przychodu pasywnego. Te pieniądze będą wpływać do twojej
kieszeni, ale pochodzą one z amortyzacji nieruchomości. Oznacza to, że
od pieniędzy, które otrzymujesz, nie będziesz płacił podatku lub będzie
on bardzo mały. Przede wszystkim zaś, twoja zamożność będzie wzrastać
poprzez nieruchomości oraz twój biznes.
Wszystko zaczyna się od twojego biznesu. Ulgi podatkowe, o których
mówiliśmy, nie są dostępne dla pracowników etatowych. Zmień sposób
zarabiania pieniędzy, jeśli chcesz zmienić wielkość podatku, który płacisz.
Zdecyduj się na to!
Dianę Kennedy
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Wybrane cytaty ze
„Szkoły biznesu J
„Jeśli chcesz być-bogaty, powinieneś zajmować się swoim własnym
biznesem".
„Skoro nie osiągnąłeś bogactwa, budując biznes oparty na marketingu
sieciowym, dlaczego polecasz innym, aby rozwijali ten rodzaj biznesu?
Ponieważ zdobyłem swoje pieniądze poza marketingiem sieciowym, mogę
być bardziej obiektywny w ocenie tego biznesu. Książka opisuje to, co ja
rozumiem przez prawdziwą wartość marketingu sieciowego - wartość,
która wykracza daleko poza wyłączne osiąganie dużych zysków.
Znalazłem w końcu biznes, który troszczy się również o ludzi".
„Gdybym miał wszystko rozpoczynać od nowa, zamiast budować
biznes w starym stylu, zbudowałbym biznes oparty na marketingu
sieciowym".
„Biznes oparty na marketingu sieciowym jest nowym i rewelacyjnym
sposobem osiągania bogactwa".
„Najbogatsi ludzie na świecie budują sieci, pozostali przygotowywani
są do szukania pracy".
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„Marketing sieciowy milionom ludzi pozwala na przejęcie kontroli
nad swoim życiem i finansową przyszłością".
„Marketing sieciowy to system, który często nazywam osobistym
franchisingiem lub nie rzucającym się w oczy dużym biznesem sieciowym,
co jest, według mnie, bardzo demokratycznym sposobem tworzenia
bogactwa. System jest otwarty dla każdego, kto wykazuje chęć działania,
zdecydowanie i wytrwałość".
„Wiele firm tej branży oferuje milionom ludzi taką samą edukację
w biznesie, jąkają otrzymałem od bogatego ojca i - możliwość budowania
własnej sieci, zamiast spędzania swojego życia na pracy dla sieci".
„Marketing sieciowy rozwija się szybciej niż biznesy franchisingowe
czy tradycyjne duże biznesy".
„Biznes oparty na marketingu sieciowym jest przeznaczony dla ludzi,
którzy pragną znaleźć się w świecie kwadrantu „B".
„Marketing sieciowy nie wymaga wielkich nakładów na początku
i zawiera dobry program szkoleń, więc jest obecnie najlepszym pomysłem
na biznes. Jego epoka właśnie nadchodzi".
„Biznes związany z marketingiem sieciowym oferuje o wiele więcej,
niż tylko możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy".
„Biznes oparty na marketingu sieciowym jest to perfekcyjny biznes
dla ludzi, którzy lubią pomagać innym ludziom".
„Najważniejszym powodem, dla którego rekomenduję marketing
sieciowy, jest jego system edukacyjny".
„Wiele firm marketingu sieciowego jest tak naprawdę szkołą biznesu.
Nie jest to szkoła biznesu, która kształci inteligentne dzieci w kierunku
bycia pracownikiem dla ludzi bogatych".
„Wiele firm marketingu sieciowego to szkoły biznesu, które przekazują wartości niespotykane w tradycyjnych szkołach biznesu. Takie
wartości jak to, że najlepszym sposobem osiągnięcia zamożności jest
uczenie siebie oraz innych ludzi bycia właścicielami biznesu, zamiast
uczenia ich bycia lojalnymi pracownikami pracującymi dla bogatych".
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„Wiele biznesów opartych na marketingu sieciowym są to szkoły
biznesu dla tych, którzy wolą nabyć umiejętności przedsiębiorcy
działającego w realnym świecie, aniżeli umiejętności pracownika, który
chce być wysoko opłacanym menedżerem średniego szczebla w firmie".
„W marketingu sieciowym liderzy pociągaj ą za sobą wszystkich ludzi,
podczas gdy w tradycyjnej firmie czy rządowej organizacji promuje się
tylko niewielu, cała zaś reszta ma się zadowolić wypłacaną regularnie
pensją".
„Edukacja, którą prowadzą firmy marketingu sieciowego jest tą, która
wydobywa z ciebie osobę bogatą".
„Świat marketingu sieciowego zachęcą cię do uczenia się na błędach,
do korygowania swoich działań, do bycia silniejszym mentalnie i emocjonalnie".
„Jeśli twój ą pasją jest przewodzenie poprzez nauczanie, wpływanie
na innych i inspirowanie ludzi do odkrywania świata obfitości finansowej
bez konieczności pokonywania konkurentów, marketing sieciowy może
być właściwym zajęciem dla ciebie".
„Jeśli obawiasz się popełniania błędów lub doznawania porażek,
marketing sieciowy jest dziedziną szczególnie wskazaną dla ciebie".
„W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że masz okazję stanąć
twarzą w twarz z obawami, radzenia sobie z nimi, pokonania ich,
a w efekcie kreowania postawy zwycięzcy".
„Biznes marketingu sieciowego zachęca ludzi do wielkich marzeń
i do realizowania tych wielkich marzeń".
„Marketing sieciowy zapewnia wsparcie ze strony ludzi, którzy myślą
tak, jak ty, ludzi wyznających te same wartości - wartości kwadrantu
„B". A wszystko to po to, aby ci towarzyszyć podczas twojej transformacji".
„Gdy już zbudujesz swój biznes i masz solidny przepływ pieniędzy,
wtedy możesz zacząć inwestować w inne aktywa".
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ROBERT T. KIYOSAKI
Autor urodził się na Hawajach w rodzinie będącej czwartą generacją Amerykanów japońskiego
pochodzenia. Po ukończeniu studiów w Nowym
Jorku, wstąpił do sił morskich USA i został wysłany
do Wietnamu jako oficer pilotujący helikoptery
bojowe. Po powrocie z wojny pracował w firmie
Xerox Corporation w dziale sprzedaży. W 1977 r.
założył firmę, która jako pierwsza wprowadziła na
rynek
"portfele
dla
surferów", wykonane z nylonu i zapinane na rzepy. W 1985 r. założył
międzynarodową firmę edukacyjną, która uczyła dziesiątki tysięcy
absolwentów zagadnień związanych z biznesem i inwestowaniem.
W 1994 r. Kiyosaki sprzedał swój biznes, stając się rentierem w wieku
47 lat.
W trakcie swojego krótkotrwałego „stanu spoczynku" napisał książkę
Bogaty ojciec, Biedny ojciec, wraz ze swoją partnerką w biznesie i współautorką - Sharon L. Lechter. Następnie powstały książki: Kwadrant przepływu
pieniędzy, Inwestycyjny poradnik bogatego ojca, Mądre bogate dziecko,
Młody bogaty rentier, Przepowiednia bogatego ojca - które stały się bestsellerami na listach czytelniczych The Wall Street Journal, Business Week,
The New York Times, USA Today, E-Trade.com, amazon.com i na innych
listach.
Zanim Kiyosaki stał się autorem najlepiej sprzedających się książek,
stworzył planszową grę edukacyjną CASHFLOW® 101, aby uczyć innych
tych samych strategii finansowych, których przez lata uczył go bogaty ojciec
- strategii, które pozwoliły mu stać się rentierem w wieku 47 lat. Robert
Kiyosaki często powtarza: „Chodzimy do szkoły, aby nauczyć się ciężkiej
pracy za pieniądze. Ja piszę książki i tworzę produkty edukacyjne, które
uczą ludzi, jak sprawić, aby pieniądze pracowały dla nich, a oni mogli cieszyć
się luksusami tego wspaniałego świata, w którym żyjemy".
Organizacja „Bogaty ojciec" powstała dzięki wspólnym wysiłkom Roberta i Kim Kiyosaki
oraz Sharon Lechter - osób, które w 1996 r. zapoczątkowały przygodę, która umożliwiła
im nauczanie finansowego alfabetu i szerzenie idei bogatego ojca wśród ludzi z najprzeróżniejszych zakątków świata.
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KIM KIYOSAKI
Kim Kiyosaki wkroczyła do świata biznesu,
pracując dla agencji reklamowej, jednej z największych w Honolulu. W wieku 25 lat współtworzyła
magazyn, który był skierowany do ludzi biznesu
skupionych w Honolulu. W dwa lata później duch
przedsiębiorczości Kim objawił się jej pierwszym
własnym biznesem: firmą odzieżową, mającą krajowy zasięg.
W niedługim czasie po założeniu biznesu, Kim przyłączyła się do Roberta
T. Kiyosaki jako partnerka w firmie, która uczyła przedsiębiorczości
w biznesie w wielu krajach świata. Biznes urósł do 11 biur w siedmiu krajach,
w których organizowano seminaria dla tysięcy osób.
W 1989 r. Kim rozpoczęła swoją karierę w inwestowaniu w nieruchomości, kupując mały dom, mający dwie sypialnie i jedną łazienkę, położony
w Portland w stanie Oregon. Dzisiaj, inwestująca w nieruchomości firma
Kim, kupuje, sprzedaje i zarządza nieruchomościami o wartości wielu
milionów dolarów. Kim bardzo zaleca kobietom wejście w świat inwestowania. Mówi ona: „Inwestowanie może ostatecznie doprowadzić kobiety do
wolności, która sprawi, że nigdy nie będą od nikogo uzależnione, gdy chodzi
o ich finansowe samopoczucie".
Kim i Robert pobrali się w 1984 r., a w 1994 r. sprzedali swój biznes
edukacyjny i stali się rentierami. W 1997 r. Kim i Robert, wraz z Sharon L.
Lechter, założyli firmę, która propaguje wiedzę i misję Bogatego ojca, ucząc
finansowego alfabetu poprzez książki, gry i inne materiały edukacyjne, dzięki
czemu docierają oni z wiedzą Bogatego ojca do każdego zakątka świata.
Organizacja „Bogaty ojciec" powstała dzięki wspólnym wysiłkom Roberta i Kim Kiyosaki
oraz Sharon Lechter - osób, które w 1996 r. zapoczątkowały przygodę, która umożliwiła
im nauczanie finansowego alfabetu i szerzenie idei bogatego ojca wśród ludzi z najprzeróżniejszych zakątków świata.
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SHARON L. LECHTER
Biegła księgowa
Jako współautorka serii Bogaty ojciec i dyrektor
generalny organizacji Bogaty ojciec, Sharon. L.
Lechter postanowiła wykorzystać swój profesjonalizm w edukowaniu innych. Ukończyła Florida
State University, zdobywając dyplom z zakresu
rachunkowości. Następnie weszła w szeregi ósmej
co do wielkości amerykańskiej firmy rozrachunkowej, Coopers & Lybrand.
Zajmowała też różne stanowiska menedżerskie w firmie informatycznej,
ubezpieczeniowej i wydawniczej, rozwijając się równocześnie jako biegła
księgowa.
Sharon i Michael Lechter są małżeństwem od ponad 22 lat i mają troje
dzieci: Phillipa, Shelly i Williama. Gdy jej dzieci dorastały, Sharon była wciąż
czynnie zaangażowana w ich edukację. Stała się głośną aktywistką w takich
dziedzinach edukacji, jak: matematyka, komputery, czytanie i pisanie.
W 1989 r. połączyła swoje umiejętności z wynalazcą pierwszej elektronicznej „mówiącej książki", pomagając przemienić branżę wydawniczą
„elektronicznych książek" w międzynarodowy rynek oceniony na wiele
milionów dolarów. Sharon L. Lechter nadal pozostaje pionierem w rozwoju
nowych technologii mających na celu edukowanie dzieci w sposób innowacyjny, stawiający wyzwania i jednocześnie będący zabawą.
„Nasz obecny system edukacyjny nie jest w stanie dotrzymywać kroku
globalnym i technologicznym zmianom, zachodzącym w dzisiejszym świecie.
Musimy uczyć młodych ludzi nabywania umiejętności zarówno typowo
szkolnych, jak i finansowych, których będą potrzebowali nie tylko do
przetrwania, ale także - rozwijania się w świecie, który na nich czeka".
Sharon jest również związana z filantropią, wspierając światowe społeczności jako wolontariuszka i jako darczyńca. Kieruje ona fundacją Foundation
for Financial Literacy, intensywnie promując potrzebę edukacji w zakresie
finansowego alfabetu. W maju 2002 r. Sharon została prezesem zarządu
oddziału stanu Arizona organizacji Childhelp USA.
Robert Kiyosaki, jej partner w biznesie i przyjaciel, tak mówi o niej:
„Sharon jest jedną z niewielu osób, które spotkałem, mającą wrodzone cechy
przedsiębiorczości. W miarę jak współpracujemy, każdego dnia moje uznanie
dla niej wciąż rośnie".
Organizacja „Bogaty ojciec" powstała dzięki wspólnym wysiłkom Roberta i Kim Kiyosaki
oraz Sharon Lechter - osób, które w 1996 r. zapoczątkowały przygodę, która umożliwiła
im nauczanie finansowego alfabetu i szerzenie idei bogatego ojca wśród łudzi z najprzeróżniejszych zakątków świata.

