
Spoznajte 23 kľúčových pravidiel a rozdielov v 
myslení bohatých a bežných ľudí...

    viac na www.webporadca.eu

Tieto pravidla a rozdiely platia pre ľudí rozumne bohatých, ktorí si 
svoje bohatstvo vybudovali poctivo podnikaním a investovaním 
alebo dlhoročnou prácou vo veľkej firme …

A čo je ta hranica, ktorá určuje že niekto je bohatý ? Na Slovensku 
pekný dom, pekné auto, a hodnota majetku nad 1 000 000 Eur alebo 
príjem z práce a podnikania nad 5 000 Eur/mesačne



1. Bežní ľudia si myslia, že PENIAZE sú koreňom všetkého zla. Bohatí si 
myslia, že CHUDOBA je koreňom zla.

Bežní ľudia majú vštepenú tézu o tom, že boháči sú buď šťastlivci, alebo sú 
nepoctiví (preto sa v nižších sociálnych vrstvách bohatstvo považuje za niečo 
hanebné). Majetní však vedia, že bohatstvo im síce nezaručí šťastie, ale urobí ich 
život oveľa ľahší a príjemnejší...

2. Bežní ľudia si myslia, že sebeckosť je neresť. Bohatí sú presvedčení, že 
zdravá sebeckosť je cnosť.

Bohatí sa snažia byť šťastnými. Netvária sa, že chcú zachrániť svet. Problém je, že 
stredná sociálna vrstva to vníma negatívne, a to jej bráni zbohatnúť. Ak sa neviete 
postarať o seba, nedokážete sa postarať o nikoho iného. Nikomu predsa nedáte to, 
čo nemáte...

3. Bežní ľudia sa spoliehajú na šťastenu. Bohatí sa spoliehajú na vlastné sily.

Kým masy čakajú, že raz vytiahnu správne čísla a modlia sa za prosperitu, veľkí 
ľudia riešia problémy. Bežný človek čaká na výhru v lote, vládu, svojho šéfa alebo 
príbuzných. Toto je prístup priemerného človeka k životu, ktorý ho núti premárniť 
svoj život...



4. Bežní ľudia veria, že cesta k bohatstvu vedie cez všeobecné vzdelanie. 
Bohatí veria v získavanie špecifických znalostí.

Mnohí najbohatší ľudia nemajú plné vzdelanie, svoje bohatstvo zhromaždili 
získavaním a následným predajom špecifických znalostí. Kým masy sú 
presvedčené, že cestou k bohatstvu sú vysokoškolské tituly a doktoráty, sú 
uväznené v tomto prístupe, ktorý im bráni nadobudnúť väčšiu sebaistotu. Bohatých
nezaujímajú prostriedky, ale len výsledky...

5. Bežným ľuďom sa cnie za starými dobrými časmi. Bohatí snívajú o 
budúcnosti.

Ľudia, ktorí si sami získali svoj majetok, zbohatli pretože neváhali vsadiť na seba a
prenášať svoje sny do neistej budúcnosti. Ľudia, ktorí si myslia, že ich najlepšie 
dni sú už za nimi, nikdy nezbohatnú, pretože stále zápasia s depresiou a pocitom 
nešťastia...

6. Bežní ľudia vnímajú peniaze cez emócie. Bohatí vidia peniaze pozitívne a 
logicky.

Bežný, inteligentný, aj dobre vzdelaný a celkom úspešný človek je v neustálom 
napätí a jeho najväčším cieľom je zabezpečená staroba. Bohatí vnímajú peniaze 
hlavne ako prostriedok, ktorý prináša možnosti a príležitosti...

7. Bežní ľudia si zarábajú na živobytie v práci, ktorú nemajú radi. Bohatí 
robia to, čo ich baví...

Bežní ľudia si často myslia, že boháči neustále pracujú. Ale najrozumnejší robia to,
čo ich baví a ešte aj vedia ako na tom zarobiť. Na druhej strane stredná trieda berie 
akúkoľvek prácu, ktorá ju nebaví, pretože potrebuje peniaze a v škole ju učili a celá



spoločnosť jej diktuje, že zárobok prichádza len s veľkým  fyzickým alebo 
psychickým úsilím...

8. Bežní ľudia si nekladú veľké ciele, aby neboli sklamaní. Bohatí majú radi 
výzvy.

Psychológovia často radia ľuďom, aby nemali veľké očakávania, aby neboli potom
sklamaní. Nikto však nikdy nezbohatne bez obrovských očakávaní....

9. Bežní ľudia si myslia, že aby zbohatli, musia NIEČO urobiť. Bohatí veria, 
že musíte byť NIEKTO, aby ste zbohatli.

Kým sa masy sústreďujú na svoje činy a ich okamžité následky, veľkí ľudia sa učia
z každej skúsenosti, či už dobrej, alebo zlej a vedia, že ich skutočnou odmenou je 
to, že sa stanú strojom na úspech, ktorý bude stále dávať vynikajúce výsledky...

10. Bežní ľudia si myslia, že potrebujú peniaze, aby zarábali. Bohatí používajú
peniaze iných, aby zarábali.

Bežné myslenie tvrdí, že treba zarábať peniaze, aby ste mohli zarábať ďalšie. 
Bohatí sa však neboja financovať svoju budúcnosť z vreciek iných. Pre bohatých 
nie je dôležité, či majú dosť peňazí na financovanie niečoho. Dôležité je, či to stojí 
za to...

11. Bežní ľudia si myslia, že trhy sú poháňané logikou a stratégiou. Bohatí 
vedia, že ich poháňajú emócie a nenásytnosť...

Bežný človek sa chce stať na burze skúseným obchodníkom a odbornikom, čo trva 
aj 10 rokov a väčśinou pri tom pride o svoje peniaze.Úspešné investovanie na 
burze je nielen o presných správach a šikovných matematických vzorcoch. Bohatí 
vedia, že základným citom, ktorý poháňa trhy, je strach a chamtivosť a preto si 
prenájmu profíkov, ktorí im ich účty obchodujú...

12. Bežní ľudia uprednostňujú zábavu pred vzdelaním. Bohatí uprednostňujú 
vzdelanie pred zábavou.



Bohatí ľudia sa učia aj dlho potom, ako dokončia školu. V dome boháča nájdete 
množstvo kníh, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť ešte väčší úspech. Bežní ľudia čítajú
romány, časopisy a bulvár...

13. Bežní ľudia šetria. Bohatí zarábajú.

Na rozdiel od bežných ľudí, bohatí hlavne rozmýšľajú, čo získajú, ak podstúpia 
riziko, namiesto toho, aby zachovali to, čo majú okrem rezierv...

14.Bežní ľudia majú z peňazí stres. Bohatí majú z majetku pokoj v duši. 

Užívajú si peniaze, majú ich dobre zabezpečené a poistené...

15.Bežní ľudia žijú nad svoje pomery. Bohatí žijú pod svoje pomery.

Jazdia na bežnom aute, bývajú v bežnom dome, majú spokojnosť a dobrý pocit, 
nepotrebujú sa predvádzať...

16.Bežní ľudia si myslia, že bohatí sú snobi. Bohatí sa len radi obklopujú 
ľuďmi ako sú oni.

Snobi sú väčšinou zbohatlíci, ľudia, ktorí zbohatli rýchlo a bez vlastnej práce...



17.Bežní ľudia učia svoje deti ako prežiť. Bohatí učia svoje, ako ešte viac 
zbohatnúť.

Samozrejme poctivo a postupne, investovaním a podnikaním...

18.Bežní ľudia pristupujú k peniazom opatrne. Bohatí radí idú do rizika.

Idu do rizika no opatrne ale odborníkmi, ktorých poznajú alebo nájdu...

19.Bežným ľuďom je pohodlnejšie v istote. Boháči majú pohodlie v neistote.

Ich neistota je v určitej miere, ktorú poznajú a strážia aby sa nedotkla ich rezervy a 
finančnej bezpečnosti...Majú prísne oddelené podnikanie a investovanie od 
finančnej rezervy, ktorú si postupne zväčšujú...

20.Bežní ľudia nikdy nespájajú peniaze so zdravím. Bohatí vedia, že peniaze 
môžu zachrániť život.

Áno kvalitný lekár, súkromná klinika a kvalitný terapeut niečo stoja, preto sa 
bohatí nespoliehajú na verejné zdravotníctvo a majú aj na tento účel rezervu...

21.Bežní ľudia veria, že si musia vybrať medzi rodinou a kariérou alebo 
podnikaním. Bohatí vedia, že môžu mať aj jedno, aj druhé.

Tak ako majú prísne oddelené investície a podnikanie od rezierv, tak majú prísne 
oddelený čas pre rodinu na prvom mieste od času na podnikanie a budovanie 
majetku...



22.Bežní ľudia sa tešia na dôchodok od štátu, bohatí na rentu zo svojho 
majetku

Tu nie je čo dodať, dôchodok od štátu je nízky a veľa ľudí sa ho ani nedožije lebo 
po dovŕšení veku pracujú ďalej aby prežili a pokryli svoje náklady...

23.Aj bežný človek môže prežiť spokojný život s rodinou ak poctivo pracuje 
vybuduje si rezervu a nemá vysoké očakávania...

Hojnosť je niečo viac ako iba bohatstvo, je to zdravie, rodina, priatelia, dobré 
bývanie a zmysluplná práca...

                 

               



               A teraz BONUS 

10 krokov ak sa chceš zaradiť k bohatým v 
budúcnosti...

1, Rozdeľ si deň na 2 časti 12 hodín oddych, včitane spánku , 12 hodín práca 
a vzdelávanie

2, Ak máš stály príjem začni investovať odporúčam sporo účet v banke, ETF,
ZLATO 

3, Založ si denník budovania prosperity, samozrejme aj ho začni použivať...

          4, Správ si inventúru financií, dlhy a majetok, poistky a iné produkty

          5, Nájdi si mentora , ktorý tieto veci používa a ovláda, najlepšie ak je

               aspoň 10 rokov starší   ako Ty

           6, Zapisuj si svoje príjmy a hlavne vydaje nad 3 Eur a všetky pravidelné...

           7, Ak máš v práci príjem, ktorý iba pokryje Tvoje nutné vydaje, hľadaj si

                  novú prácu alebo novú pozíciu v terajšej

           8, Rozmyšľaj ako by si ešte mohol zarobiť , brigády, aupair, doučovanie 

           9, Sleduj cca 10 ľudí na youtube napr. Michal Drienik, Andy Winson atď a

              tiež 10 webov  podobných ako www.webporadca.eu

           10, najdi si aspoň 3 ľudí s podobným cieľom a vymieňaj si s nimi

                 skúsenosti a úspechy
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