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Szybki przegląd
Oto książka w skrócie. Pomyśl o tym jako o zwiastunie, pięciominutowej
wersji tego, co za chwilę zaczniesz czytać…

Wstęp: Twoja podróż do niezależności finansowej zaczyna się
tutaj
Być może się zastanawiasz: „Po co miałbym czytać książkę o pieniądzach? Jestem nastolatkiem… Nie mam zbyt dużo pieniędzy”… W takim
razie jesteś dokładnie tą osobą, do której się zwracam. Im wcześniej
zaczniesz uczyć się o pieniądzach, tym łatwiej będzie Ci je zdobyć −
i tym mniej będziesz musiał się o nie martwić, gdy będziesz starszy.

Część 1: Język pieniędzy
W sprawach dotyczących pieniędzy „Poszerz swoje horyzonty!”. Będziesz potrzebował innego sposobu myślenia niż ten, który mogłeś obserwować w szkole i w domu, gdy dorastałeś. Ten dział dotyczy tego, w jaki
sposób uczyć się o pieniądzach. I nie uwierzysz! Każdy to potrafi!
Rozdział 1: Finansowa inteligencja:
nowy sposób uczenia się Jeżeli nowa informacja wydaje Ci się trudna
do zrozumienia, problemem może być sposób, w jaki przyswajasz wiedzę. I jak Ci się podoba takie podejście? Sposobów uczenia się jest więcej, nie tylko jeden. A prawdopodobnie szkoła nie uczy Cię wszystkiego, co powinieneś wiedzieć w życiu, szczególnie jeśli chodzi o praktyczne sprawy, takie jak pieniądze. Czytaj dalej…

Część 2: Sekrety bogatego ojca związane z pieniędzmi
Kiedy dorastałem, ojciec mojego przyjaciela, Michała, nazywany przeze mnie bogatym ojcem, przekazał mi swoje sekrety związane z pieniędzmi. Teraz ja podzielę się nimi z Tobą…
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Rozdział 2: Pierwszy sekret bogatego ojca: nowe zasady
zarabiania pieniędzy Czy Twoi rodzice i nauczyciele ciągle Ci powtarzają, że zdobycie dobrego wykształcenia to sprawdzona droga do dobrej
pracy i finansowego bezpieczeństwa, pięknego domu, dwóch samochodów w garażu i mnóstwa pieniędzy na emeryturze? To było prawdą,
kiedy oni byli dziećmi, ale wszystko się już zmieniło. Nadszedł czas,
aby pozbyć się starego przepisu i zacząć z nowymi składnikami.
Rozdział 3: Drugi sekret bogatego ojca: pracuj, by się uczyć,
nie pracuj dla pieniędzy Wszystko, co robisz − bez względu na to jak
banalne lub nudne jest to zajęcie − stwarza okazje do nauki. Ten rozdział sprawi, że zaczniesz rozmyślać o głębszym znaczeniu, jakie ma
sprzątanie Twojego pokoju, wynoszenie śmieci czy układanie puszek na
półkach.
Rozdział 4: Trzeci sekret bogatego ojca: „Moje pieniądze
pracują dla mnie” Czy nie byłoby przyjemnie usiąść wygodnie i patrzeć, jak pieniądze napływają w dużych ilościach? W takim wypadku
czytałbyś książkę o magii. Jednakże możesz sprawić, aby Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie, i to bez uciekania się do jakiejkolwiek magii.
W tym rozdziale pokażę Ci, jak ja zacząłem się tego uczyć, kiedy miałem tylko 9 lat.
Rozdział 5: Czwarty sekret bogatego ojca: generowanie pieniędzy
Życie jest pasmem wzlotów i upadków, plusów i minusów, dobrych
i złych dni. Wszystko to w finansowym świecie nazywamy aktywami
i pasywami. Jedne wkładają pieniądze do Twojej kieszeni, inne je wyjmują. Z tego rozdziału dowiesz się, jak sprawić, aby Twoje kieszenie
pękały w szwach, znajdziesz tu także JEDYNĄ zasadę, o której musisz
pamiętać, jeżeli chcesz być bogaty…
Rozdział 6: Piąty sekret bogatego ojca: wszystko ma związek z przepływem pieniężnym
Bogaci pozostają bogaci, ponieważ znają sekret przepływu pieniędzy.
Pokrywają swoje wydatki ze środków wygenerowanych przez ich aktywa, a resztę swojego dochodu lokują z powrotem w aktywa. W tym
rozdziale, korzystając z prostego diagramu, wytłumaczę Ci, jakie to
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proste. Już nie będziesz musiał się czuć onieśmielony zestawieniami finansowymi!
Rozdział 7: Szósty sekret bogatego ojca:
graj w gry, aby się uczyć Dobrze słyszałeś: granie w gry może być jedną
z najbardziej efektywnych metod uczenia się. To jest rozdział o zabawie.

Część 3: Tworzenie Twojego własne go przepływu
pieniężnego
Ta część książki zawiera „podstawowe” informacje na temat pieniędzy:
jak zarobić pieniądze, jak je podzielić… a także wskazówki dotyczące
tego, jak pieniądze utrzymać oraz jak je mnożyć.
Rozdział 8: Okazje do zarobienia pieniędzy
dostępne dla nastolatków Chodzenie do szkoły może być teraz Twoim
zajęciem na pełen etat, jednak w tygodniu nadal masz mnóstwo czasu
na rozkręcenie jakiegoś biznesu ORAZ odrabianie zadań domowych.
W tym rozdziale nauczysz się dostrzegać ogromną różnicę pomiędzy
pracą za określoną sumę pieniędzy, które zarobisz w każdym tygodniu,
a stwarzaniem interesujących sytuacji, w których to Ty jesteś szefem,
a możliwości generowania pieniędzy są praktycznie nieograniczone.
Rozdział 9: Zarządzanie własnymi aktywami
A oto nęcąca myśl: najpierw płać SOBIE. Brzmi nieźle, prawda? Ten rozdział przedstawia filozofię bogatego ojca dotyczącą najlepszego podziału pieniędzy oraz najważniejsze informacje o tym, co powinieneś
robić, jak już napełnisz swoje skarbonki: wpraw pieniądze w ruch!
Właściwie jest to najlepszy sposób na uniknięcie długu. A jeżeli JUŻ
wpadłeś w długi, przejdź do następnego rozdziału…
Rozdział 10: Zarządzanie własnym długiem
Na pewno się zastanawiasz, dlaczego książka o pieniądzach miałaby
mówić o ich BRAKU. A może przeglądasz dalej i jesteś gotowy przejść
od razu do tego rozdziału, bo sam podjąłeś złą decyzję i wydałeś trochę (albo o WIELE) więcej, niż powinieneś. Pod warunkiem, że nie kupiłeś właśnie wszystkim członkom rodziny sportowych samochodów
o wysokich parametrach silnika, istnieją duże szanse na naprawienie
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szkody. Jednakże im będziesz starszy, tym bardziej będzie to trudne.
Gdy przeczytasz ten rozdział, będziesz wiedział, jak wydostać się
z długów, zanim popadniesz w nie zbyt głęboko − oraz jak posługiwać
się kartą kredytową we WŁAŚCIWY sposób!
Podsumowanie: Twoja przewaga finansowa
Kilka ostatnich pomysłów zanim wyruszysz w PRAWDZIWY świat − świat,
w którym okazje do zagwarantowania sobie osobistego sukcesu znajdziesz na każdym kroku. Jeśli wierzysz w siebie, możesz osiągnąć, co
tylko chcesz. Gotowy, do startu, start!
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Wstęp
Twoja podróż do niezależności
finansowej zaczyna się tutaj
Zadaj sobie kilka pytań:
1.Czy masz czasem wrażenie, że to, czego uczysz się w szkole,
nie ma nic wspólnego z Twoim życiem?
TAK/NIE
2.Czy wydaje Ci się, że szkoła tak naprawdę nie przygotowuje
Cię do życia w prawdziwym świecie?
TAK/NIE
3.Czy jeśli chcesz kupić coś, na czym Ci bardzo zależy, Twoi rodzice przeważnie mówią, że ich na to nie stać?
TAK/NIE
4.Czy w duchu się martwisz, że nie będziesz w stanie żyć tak,
jak tego pragniesz, kiedy będziesz już w pełni samodzielny?
TAK/NIE
5.Czy naprawdę chcesz uczyć się o pieniądzach, ale nikt w Twoim domu ani w szkole o tym nie rozmawia?
TAK/NIE
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Jeśli odpowiedziałeś „tak” na dwa lub większość z tych pytań, to jest
to książka dla Ciebie. Ja zmagałem się z tymi problemami, kiedy dorastałem. Nie zawsze dobrze mi szło w szkole. O mały włos musiałbym powtarzać dziesiątą klasę. Teraz wiodę takie życie, jakie chcę − cieszę się całkowitą niezależnością finansową. Może właśnie podjąłeś jakiś trud, bo
chciałbyś osiągnąć niezależność finansową i niezależność we wszystkich
dziedzinach swojego życia. Nawet jeśli nie musisz opłacać czynszu czy
tankować rodzinnego samochodu, prawdopodobnie już teraz myślisz
o sposobach, które pozwolą Ci na prowadzenie życia towarzyskiego.
Być może już zacząłeś oszczędzać na coś większego, jak nowy komputer czy samochód. Jeśli tak właśnie jest, ta książka pomoże Ci szybciej
pomnożyć Twoje pieniądze, abyś mógł w krótszym czasie otrzymać to,
czego pragniesz. Możliwe, że starasz się rozwiązać problem dużych kosztów związanych z pójściem do kina raz w tygodniu lub kupnem płyt CD,
czy kupnem prezentu dla kogoś wyjątkowego.
Bez względu na to, czy masz kieszonkowe, czy pracę po szkole lub
w weekendy, zapewne chcesz się nauczyć planowania wydatków i sposobów na dobre gospodarowanie pieniędzmi. Jeśli tak właśnie jest, to książka ta jest dla Ciebie!
A może jesteś jednym z wielu nastolatków, dla których przychód jest
właściwie niezbędny, ponieważ Twoi rodzice nie są w stanie utrzymywać
całej rodziny. Wielu dorosłych nauczyło się staromodnych zasad dotyczących bezpieczeństwa finansowego, a potem, kiedy zasady uległy zmianie,
byli zaskoczeni i rozczarowani. Niestety, w rezultacie dzieci wielu z nich
również cierpią.
Książka Bogaty ojciec, Biedny ojciec dla młodzieży. Sekretna wiedza
o pieniądzach, której nie zdobędziesz w szkole opisuje pewne bardzo
ważne sprawy, z którymi się zapoznałem, kiedy dorastałem.
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Mój ojciec nauczył mnie, że trzeba zdobyć wykształcenie poprzez naukę w szkole. Ojciec mojego najlepszego przyjaciela, Michała, dał mi pracę i inny rodzaj edukacji − dowiedziałem się, jak człowiek się uczy, zdobywając rzeczywiste doświadczenie. Wiele się nauczyłem od obu ojców.
Obaj oni wierzyli w edukację, ale mieli zupełnie inne poglądy na temat
pieniędzy. Jeden z nich troszczył się o pieniądze (ojciec Michała), a drugi
wcale się nimi nie przejmował (mój ojciec). Jeden ciągle się martwił, czy
starczy pieniędzy (mój ojciec). Drugi myślał o pieniądzach i o tym, jak
przejąć nad nimi kontrolę (ojciec Michała). Mój ojciec miał wysokie wykształcenie − mimo to zwykł mówić, że nigdy nie będzie bogaty. Często
powtarzał: „Pieniądze nie mają znaczenia”. Ojciec Michała mówił: „Pieniądze to potęga”. Mój ojciec zawsze z trudem wiązał koniec z końcem.
Ojciec Michała najczęściej miał mnóstwo pieniędzy. Potrzebowałem ich
obu, aby stać się tym, kim teraz jestem. Nauczyli mnie, że istnieje wiele
sposobów na to, żeby stać się bogatym. Edukacja jest jednym z nich. Innym sposobem jest bogactwo finansowe.
Bogaty ojciec, Biedny ojciec
W trakcie mojej kariery zarobiłem dość pieniędzy na biznesie, nieruchomościach i papierach wartościowych, aby zostać rentierem i w pełni
cieszyć się wspaniałymi rzeczami, które życie ma do zaoferowania. Napisałem również wiele książek. W pierwszej, zatytułowanej Bogaty ojciec,
Biedny ojciec, opisałem swoją edukację finansową. W książce tej nazwałem mojego prawdziwego ojca biednym ojcem, a ojca Michała − bogatym
ojcem. Nazywając ich tak, nie krytykowałem żadnego z nich. Zaznaczyłem jedynie różnice wynikające z odmiennych sposobów myślenia o pieniądzach i o celach, jakie ludzie sobie wyznaczają.
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Bogaty ojciec zawsze mi powtarzał: „Jeśli chcesz coś zrobić − i myślisz, że jesteś w stanie − istnieje szansa, że to osiągniesz”. Bogaty ojciec
zawsze uważał, że może być bogaty − i stał się bogaty. Książka Bogaty ojciec, Biedny ojciec została napisana, żeby pomóc osiągnąć finansowy cel
ludziom, którzy naprawdę chcą być bogaci. Książka ta stała się popularna
i zyskała duży rozgłos.
Zaprezentowałem w niej poglądy na temat pieniędzy odmienne od
tych, które najczęściej słyszymy. Odzwierciedlają one jednak realia dzisiejszej zmieniającej się gospodarki i są akceptowane przez ludzi różnego
pokroju, z różnorakich środowisk i o odmiennych doświadczeniach.
Teraz podróżuję i przemawiam na temat książki Bogaty ojciec, Biedny
ojciec oraz innych książek, które od tamtej pory napisałem.
Ludzie często podchodzą do mnie i pytają, jak uczyć dzieci o pieniądzach − dlatego aby pomóc tym rodzicom − powstała książka Mądre bogate dziecko. Teraz postanowiłem napisać kolejną, specjalnie dla nastolatków − trzymasz ją właśnie w swoich rękach.
Finansowy alfabet
Gratuluję wyboru tej książki! Bogaty ojciec, Biedny ojciec dla młodzieży pomoże Ci zrozumieć jedno z najważniejszych zagadnień, o którym
nie uczy się w szkole: to finansowy alfabet. Kiedy ludzie mówią o umiejętności radzenia sobie z językiem, zazwyczaj mają na myśli znajomość
zasad poprawnego czytania i pisania. Jednak to nie wszystko. Powiedziałbym, że jest to umiejętność posługiwania się językiem w określonej dziedzinie. Aby mówić o pieniądzach, potrzebny jest zupełnie nowy język. Ta
książka pomoże Ci opanować w stopniu biegłym język pieniędzy. Istnieje
wiele sposobów na to, aby stać się dobrym w jakiejś dziedzinie. Jeśli chodzi o pieniądze, bycie „dobrym” nie zawsze przychodzi łatwo. Trzeba się
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tego nauczyć i wciąż to ćwiczyć. Możesz się uczyć w szkole ekonomii lub
nawet tego, jak zbilansować konto bankowe, jednak prawdopodobnie na
tym kończy się zakres edukacji finansowej przewidzianej przez program
nauczania. Ponadto większość tego, czego uczymy się w szkole, jest „teoretycznym”, a nie rzeczywistym słownictwem używanym w prawdziwych
sytuacjach życiowych. Szkoła często zajmuje się teorią zamiast praktyką.
W tej książce zaczniemy od tego miejsca, do którego doprowadziła Cię
szkoła. Książka wyposaży Cię w język i zrozumienie, jakiego potrzebujesz,
aby czuć się pewnie, przejmując kontrolę nad swoim życiem finansowym
− niezależnie od tego, czy oznaczałoby to założenie własnego biznesu, czy
jedynie większą śmiałość podczas rozmowy z kimś, kto mógłby zostać
Twoim finansowym mentorem − Twoim własnym bogatym ojcem. Podczas
gdy niektórzy Twoi znajomi spędzają większość czasu przed telewizorem,
zmierzając donikąd, Ty z łatwością będziesz mógł uaktualniać swoje zestawienie finansowe, śledząc swoje kapitały akcyjne online. Wraz z innymi
znajomymi, którzy tak jak Ty chcą posiadać aktywa zamiast pasywów, w
dyskusji dotyczącej poglądów na temat biznesu będziesz mógł sprowokować małą burzę mózgów.
Czy kiwasz głową na „tak” i zgadzasz się ze mną? A może na wspomniane przeze mnie określenia reagujesz inaczej − myśląc: „o co właściwie chodzi”? Bez względu na to, czy masz w tym momencie dużą czy małą
wiedzę, kiedy już skończysz czytać tę książkę, będziesz mógł się swobodniej posługiwać językiem pieniędzy. Zaczniesz rozumieć, jak pracują pieniądze i jak mogą pracować dla Ciebie. Twoja droga do opanowania finansowego alfabetu zaczyna się tu i teraz.
Ja zacząłem naukę o pieniądzach w wieku 9 lat, gdy ojciec Michała
(bogaty ojciec) został moim mentorem. Teraz podzielę się z Tobą tym,
czego nauczył mnie bogaty ojciec.
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Myślenie w liczbach
Istnieją inne książki, które szczegółowo opisują to, jak się otwiera
konto w banku, bilansuje książeczkę czekową i sprawdza ceny akcji. Jednakże nie mówią one nic na temat tego, w jaki sposób myśleć o pieniądzach. Dorośli często postrzegają pieniądze jako „zło konieczne” − potrzebne, żeby zapłacić przeliczane na różne sposoby rachunki, jako obsesję i powód do zmartwień. Po prostu wydaje się, że zawsze mogłoby ich
być więcej. Ale czy Ci się to podoba, czy nie, pieniądze zawsze będą
obecne w Twoim życiu i dlatego musisz się czuć z nimi swobodnie − a nie
obawiać się ich, tak jak to się dzieje w przypadku wielu dorosłych. Jeżeli
będziesz wiedział, jak pracują pieniądze, przejmiesz nad nimi kontrolę
i będziesz mógł rozpocząć budowanie własnego bogactwa.
Finansowy alfabet pozwoli Ci zapomnieć o strachu przed sprawami
związanymi z pieniędzmi i dostrzec prawdziwą wartość pieniądza. Prawdziwe bogactwo wykracza daleko poza jakiekolwiek kwoty i jest mierzone
czymś więcej niż samą tylko gotówką. Sukces życiowy jest czymś więcej
niż tylko sukcesem finansowym. Nauczyłem się tego, gdy dorastałem,
a moją misją jest przekazać tę prawdę tylu młodym ludziom, ilu zdołam,
tak aby następne pokolenia były odpowiedzialne i silne oraz znały się na
pieniądzach.
Szkoła to tylko początek
Przy założeniu, że nie planujesz zostać lekarzem lub prawnikiem albo
zająć się profesją, która wymaga specjalnego stopnia naukowego, jeżeli
poszukasz świetnych okazji do nauki w pracy, może nie będziesz musiał
przechodzić żadnego formalnego programu szkoleniowego po szkole średniej czy po studiach, aby zarabiać pieniądze. Tak naprawdę, w prawdziwym świecie, to Ty możesz otrzymywać zapłatę za naukę, zamiast płacić
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wysokie czesne za wykształcenie zdobywane w sali lekcyjnej. Pracując,
będziesz rozwijał swoją inteligencję finansową.
Czy ja mówię, że wykształcenie nie jest ważne? Wcale nie. Wykształcenie jest podstawą sukcesu. Jednak uważam, że szkoła jest tylko jednym
z miejsc, w których się uczymy. Chodzimy do szkoły, aby posiąść umiejętności szkolne i zawodowe. Na ogół umiejętności finansowe zdobywamy
w rzeczywistym świecie.
Pamiętasz, jak uczyłeś się jeździć na rowerze? Prawdopodobnie zaczynałeś od trzykołowego roweru dla dzieci, a później, pewnego dnia, byłeś
gotów do jazdy na dwukołowym rowerze. Na początku ktoś przytrzymywał
Cię w czasie jazdy, dopóki nie poczułeś się pewnie − a wówczas puszczał
rower. Możliwe, że przez jakiś czas jeszcze się chwiałeś albo nawet upadłeś raz czy dwa. Ale na pewno znów wsiadałeś na rower i próbowałeś, aż
w końcu metodą prób i błędów, dzięki sile umysłu nauczyłeś się utrzymywać równowagę.
Czy nie byłoby to śmieszne, gdyby Twoi rodzice zabrali Cię do specjalnej szkoły nauki jazdy na rowerze? Byłaby to strata ich pieniędzy. Istnieją
rzeczy, których uczymy się w szkole, i takie, których uczymy się w życiu −
na przykład chodzenia, zawiązywania sznurowadeł, jazdy na rowerze oraz
większości spraw związanych z pieniędzmi.
Mówię tutaj o nowym sposobie nauczania. Najlepszy lekarz na świecie
mógłby być wspaniale wykształcony, ale nie wiedziałby nic o sprawach finansowych. Wiele razy mógłby uratować komuś życie na stole operacyjnym, ale miałby trudności z prowadzeniem biura przynoszącego dochody.
Niesamowite, że Ty możesz zdobywać wiedzę, której Twój lekarz lub
Twoi rodzice mogą nie mieć, prawda? I to jest właśnie potęga!
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Notatnik: czego pragnę?
Wiesz, po co robi się notatki. Czasem musisz prowadzić notatki
na zajęciach, jednak najlepsze są te, które piszesz tylko dla siebie. Notatnik, na którego kartki przelewasz najskrytsze myśli na
temat prawdziwego życia. Przelewanie myśli na papier sprawia
przyjemność − i czasem pomaga wyrazić coś, co zajmowało Twój
umysł i nie miałeś pojęcia, że jest schowane głęboko w Tobie.
Opisywanie swoich uczuć i doświadczeń związanych z pieniędzmi jest jednym ze sposobów na to, aby określić, jaka jest Twoja
obecna sytuacja finansowa i co chcesz osiągnąć pod tym względem. Prowadzenie notatnika stwarza możliwość rozmawiania na
temat pieniędzy bez poczucia winy czy wyobcowania. Pamiętaj,
że jednym z moich celów jest pomóc Ci poczuć się swobodnie
i pewnie w dziedzinie, która często jest tematem tabu w domu
i w szkole. Przelewając na papier myśli, które mogą Ci się wydawać abstrakcyjne, możesz sprawić, że staną się one dla Ciebie
realne.
Kup zeszyt − zielony kolor (kojarzy się z pieniędzmi) będzie dobrze pasował! − oraz różnokolorowe długopisy, które będziesz
miał pod ręką podczas lektury tej książki. Twój Notatnik bogatego ojca może Ci pomóc zaplanować Twoją własną finansową podróż podczas zapoznawania się z podróżą, którą ja odbyłem.
Zacznij od wypisania wszystkich rzeczy, których pragniesz.
Niech Ci się zakręci w głowie od pomysłów, tak jakbyś tworzył listę prezentów urodzinowych. Do zapisywania pomysłów używaj
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różnych kolorów − to pomaga być bardziej kreatywnym − i rysuj,
jeżeli chcesz.
Gryzmolenie jest dobre! Lista, którą tworzysz, nie musi być
związana wyłącznie z pieniędzmi. (Możesz, oczywiście, napisać
„samochód”, ale równie dobrze na Twojej liście może się pojawić
zapis „dostać się do zespołu sportowej reprezentacji szkoły” lub
„dostać główną rolę w przedstawieniu szkolnym”). W ciągu dnia
miej swój notatnik przy sobie, tak abyś mógł zanotować pomysły
lub myśli, które przyjdą Ci do głowy. Czego chcesz w życiu?
Prowadzenie notatnika pomoże Ci również uświadomić sobie
zmianę, jaka się w Tobie dokona podczas czytania tej książki. Nie
zapominaj, że piszesz dla siebie, nie na stopnie, i nikt Cię nie będzie oceniał. Twój notatnik jest tylko dla Ciebie!
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Jak skorzystać z wiedzy
zawartej w pełnej wersji ebooka?
To zaledwie cząstka tego, czego możesz się dowiedzieć, jeśli przeczytasz całą publikację. Ta książka to punkt wyjścia dla każdego,
kto chce zacząć kształtować swoją finansową przyszłość. Od najwcześniejszych lat. Nie trać czasu. Kliknij już teraz tutaj i dowiedz
się więcej:

http://bogaty-ojciec.zlotemysli.pl/

POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Bogać się, kiedy śpisz – Ben Sweetland
Jak wykorzystać siłę Twojego umysłu do łatwego i przyjemnego
osiągania wszystkiego, czego pragniesz.
Dzięki odblokowaniu swojego umysłu zaczniesz automatycznie
więcej pamiętać, wzmocnisz swoją pamięć oraz inne siły umysłu.
Pozwoli Ci to zbudować pewność siebie, wydobyć ukryte talenty oraz pokaże Ci, że
możesz być bogaty.
Moim zdaniem jest to jedna z lepszych publikacji waszego wydawnictwa. Trochę
mnie zmylił tytuł, myślałem, że jest to kolejna książka o zarabianiu w Internecie
podczas snu, a tu się okazało, że jest to rewelacyjna publikacja o potędze podświadomości. Przeczytanie pierwszych rozdziałów spowodowało, że w końcu zacząłem się wysypiać, podczas dnia jestem pełen energii i tryskam pomysłami. Polecam
tę lekturę każdemu.
Rafał Błażejewski – prowadzę firmę doradztwa finansowego

Sztuka wzbogacania się – Wallace D. Wattles
Bestseller z 1910 roku, od którego wszystko się zaczęło…
Ta metafizyczna nieco książka pokaże Ci, jak myśleć, by przyciągać do siebie okazje i bogactwo. Odkryje przed Tobą sprawczą siłę
Twoich myśli i da Ci wskazówki, jak ją najlepiej wykorzystać. Myśl
o tym, czego chcesz, nie myśl o tym, czego nie chcesz.
Ta książka faktycznie przewraca życie do góry nogami. To tylko zależy od tego, co
masz teraz w sobie, jeśli będziesz na dobrej drodze, to masz z górki, tylko musisz
postępować w pewien sposób. Totalna rewolucja. Na co czekasz? Do dzieła.
Artur Żerebecki – Elektronika-informatyka

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych
poradników
na stronie www.zlotemysli.pl

FUNDACJA WSPIERAJĄCA ROZWIJANIE
UMIEJĘTNOŚCI FINANSOWYCH
Wraz z sukcesem, jaki odniosły książki i inne produkty bogatego ojca, Robert i Kim
Kiyosaki oraz Sharon Lechter założyli fundację propagującą rozwój umiejętności finansowych. Została ona stworzona, aby wspierać edukacyjne, charytatywne, religijne i naukowe programy i organizacje, które wykorzystują edukację finansową do
nauczania o różnicy pomiędzy przychodem z pracy najemnej, przychodem pasywnym i przychodem z portfela inwestycyjnego, a także edukują ludzi w zakresie
tego, jak zamieniać przychód z pracy najemnej na przychód pasywny i na przychód
z portfela inwestycyjnego. Zadanie fundacji jest identyczne jak zadanie firmy Rich
Dad: podnosić finansową pomyślność ludzkości.
Foundation for Financial Literacy organizacja non profit, założona w 1999 roku, poprzez indywidualne i zbiorowe dotacje sfinansowała wiele wniosków o przyznanie
grantu. Więcej informacji znajdziesz na www.ffilteracy.org.

Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji na temat niektórych książek
z serii „Bogaty ojciec”, gier i innych produktów, czytaj dalej.

Co na temat CASHFLOW for KIDS mówią studenci i nauczyciele
Dzieci mogą się więcej nauczyć, grając w CASHFLOW for KIDS przez godzinę, niż
odrabiając zadanie domowe przez 10 godzin.
Pam L., dyrektor, Oklahoma
Współczuję mojej mamie, ponieważ łatwo jest wpaść w długi (używając karty kredytowej), a trudno z nich wyjść.
Carrie S., szóstoklasistka, Oklahoma
Pewien nauczyciel zapytał dzieci: jeżeli pieniądze nie byłyby problemem, co byście
kupili? Na początku dnia chcieli samochód, a pod koniec dnia chcieli fabrykę batonów lub inne rzeczy, na których można zarobić pieniądze.
Michelle H., Scottsdale

„Nasze dzieci, Madeleine i Makenzie, dosłownie uwielbiają interaktywne programy
z serii «Bogaty ojciec». Madeleine już zdobywa prawdziwą wiedzę dotyczącą inwestowania i spraw związanych z pieniędzmi, czytając książkę Mądre bogate dziecko,
co według mnie jest niesamowite w jej wieku. Jest to także dla mnie, jako rodzica, powodem do rozpoczęcia dyskusji i nauczenia niektórych z tych pojęć moich
małych dzieci – to coś, czego bez pomocy waszego programu prawdopodobnie nie
zrobiłbym na tym etapie.
Jon F., Arizona
Fundacja ws pierająca rozwijanie umiejętności finansowych 151 „Moja 12-letnia
córka jest żywo zainteresowana naszą pogonią za edukacją finansową, jako że czytamy książki z serii «Bogaty ojciec » i gramy w CASHFLOW 101. (Gra z nami w CASHFLOW i przeczytała „Mądre bogate dziecko”).
Często opowiada nam o swoich planach na przyszłość, a pewnego dnia, kiedy pracowaliśmy w ogrodzie, powiedziała mi, że jak już będzie mieć nieruchomości inwestycyjne, chciałaby prowadzić także swój własny biznes architektury zieleni po to,
żeby móc się troszczyć o wygląd zewnętrzny swoich nieruchomości – co będzie bardziej korzystne również pod względem finansowym! Jej obecny plan na przyszłość
sprowadza się do tego, by mogła sprawić, aby jej pieniądze pracowały dla niej –
poprzez odpowiednie inwestycje. Nie mamy co do tego ani cienia wątpliwości!”.
Kris P., Pennsylvania

IM CZĘŚCIEJ GRASZ,
TYM STAJESZ SIĘ BOGATSZY
Cashflow ® 101
CASHFLOW 101 uczy podstaw inwestowania fundamentalnego. Oprócz tego pokazuje, w jaki sposób
przejąć kontrolę nad swoimi finansami oraz jak
rozwinąć własną firmę, odpowiednio zarządzając
przepływem pieniężnym. Grając w tę grę, dowiesz
się również, jak inwestować w nieruchomości
i inne biznesy.
Jeśli chcesz zwiększyć swoje umiejętności prowadzenia biznesu i inwestowania,
ucząc się, jak przekształcać swoje pomysły w aktywa, oznacza to, że ta gra jest
stworzona dla Ciebie. Wiele małych biznesów upada, gdyż ich właściciele nie posiadają kapitału, odpowiedniego doświadczenia oraz podstaw z zakresu rachunkowości. Wielu inwestorów uważa, że inwestowanie jest ryzykowne, ponieważ nie potrafią czytać zestawień finansowych. Aby całkowicie zrozumieć grę i poznać różne
strategie, należy zagrać w nią co najmniej dwa razy. Po drugiej rozgrywce staje się
ona łatwiejsza, a Ty zaczynasz się uczyć coraz szybciej, przy okazji dobrze się bawiąc ze znajomymi czy rodziną.
Gra jest przeznaczona dla osób, które rzeczywiście chcą zainwestować w swoją finansową niezależność. Gdy ludzie mówią: „Gra dużo kosztuje”, ja odpowiadam:
„Tak, to prawda, ale strata pieniędzy w biznesie czy inwestycji kosztuje znacznie
więcej”. Prawdą jest, że największą porażką są dla wielu ludzi pieniądze, których
NIE ZDOBYLI z powodu strachu przed popełnieniem błędu. Jeżeli zagrasz w CASHFLOW 101 co najmniej sześć razy, przekonasz się, że jest ona bezcenna. Natomiast
jeśli ją kupisz i nie będziesz grał, to rzeczywiście będzie to bardzo droga zabawka.
Po opanowaniu podstaw gry możesz też uczyć innych. Wszyscy wiemy, że uczenie innych ludzi jest jednym z najlepszych sposobów zwiększania własnych kompetencji.

Cashflow ® 202
Po opanowaniu umiejętności inwestowania fundamentalnego za pomocą gry CASHFLOW 101, następnym wyzwaniem może stać się dla Ciebie nauczenie się, jak inwestować na nieprzewidywalnym rynku. Do gry w CASHFLOW 202 jest potrzebna ta sama plansza co w wersji
101, ale stosuje się całkowicie inny zestaw kart.
Gra CASHFLOW 202 nauczy Cię zaawansowanych strategii inwestycyjnych stosowanych w biznesie i na giełdzie.
Dowiesz się, czym jest krótka sprzedaż, jak stosować
opcje kupna, opcje sprzedaży, strategie opcyjne, takie jak na przykład stelaż.
W prawdziwym świecie inwestorów zawsze są wygrani i przegrani. Przegrani mają nadzieję, że rynek będzie zawsze rósł. Zwycięzcom jest to obojętne, bo potrafią zarabiać,
również wtedy, gdy rynek zniżkuje. Próby uczenia się zaawansowanych strategii na
prawdziwym rynku mogą być bardzo kosztowne, więc ucz się, grając w Cashflow.
Po opanowaniu CASHFLOW 101 gra CASHFLOW 202 staje się bardzo ekscytująca,
gdyż uczysz się reagować na wzrosty i spadki na giełdzie. Mimo że gry te nie mogą
zagwarantować Twojego sukcesu inwestycyjnego, poprawią Twoje finansowe słownictwo i wiedzę z zakresu zaawansowanych strategii inwestycyjnych.
Wiele osób twierdzi, że sam zestaw 5 płyt, dołączony do gry, jest wart ceny całego
pakietu CASHFLOW 202. Pamiętaj, że gra CASHFLOW 202 wymaga planszy z gry CASHFLOW 101.

Cashflow ® for KIDS
Jakie masz marzenie? Chciałbyś móc robić to, co lubisz? Mieć
nieograniczone zasoby, pozwalające na podróż dookoła świata?
Cokolwiek to jest, CASHFLOW for KIDS nauczy Cię, jak się wydostać z wyścigu szczurów i przejść na szybki tor. Ucz się o pieniądzach w przyjemnym środowisku interaktywnej gry. Naucz
się, jak w swoim codziennym życiu dokonywać świadomych wyborów związanych z pieniędzmi.
• Odkryj, jak osiągnąć zamożność i finansową niezależność poprzez opanowanie i wykorzystanie dla siebie potęgi pieniędzy.
• Spraw, abyś nie musiał pracować dla pieniędzy, bo one będą pracowały dla Ciebie. Aby zagrać w CASHFLOW for KIDS on-line, odwiedź stronę internetową:
www.MadreBogateDziecko.pl

KLUBY CASHFLOW
Korzyści płynące ze wstąpienia do Klubu CASHFLOW
Zainwestuj czas, zanim zainwestujesz pieniądze
Zgodnie z filozofią firmy Rich Dad możesz zainwestować tylko dwie rzeczy: czas
i pieniądze. Sugerujemy, żebyś najpierw poświęcił trochę czasu na edukację, zanim
zainwestujesz swoje pieniądze. Gry CASHFLOW dają Ci okazję zdobycia wiedzy oraz
„inwestowania” przy użyciu pieniędzy z gry, zanim zainwestujesz naprawdę.

Poznaj ludzi z całego świata
Gdy odwiedzisz jakiś Klub CASHFLOW albo
przyłączysz się do niego (możesz też zagrać
w grę CASHFLOW przez Internet), poznasz
ludzi o podobnych przekonaniach, i to z całego świata. Na świecie jest wiele osób
o negatywnym nastawieniu, ludzi przemądrzałych i takich, którzy przyjęli postawę
przegranego. Klub CASHFLOW przyciąga
osoby, które są otwarte, chcą się uczyć
i rozwijać swój potencjał.

Ucz się, równocześnie się bawiąc
Nauka powinna być dobrą zabawą! Zbyt często edukacja finansowa jest monotonna, nudna i rządzi nią strach. Wielu ekspertów finansowych chce uświadomić Ci,
jak bardzo ryzykowne jest inwestowanie i że powinieneś im w tym zaufać. Nie jest
to jednak podstawa filozofii bogatego ojca w kwestii edukacji. Naszym zdaniem nauka powinna być zabawą, powinna opierać się na współpracy i sprawić, że będziemy się stawali coraz mądrzejsi pod względem finansowym, tak abyśmy mogli odróżnić dobrą poradę finansową od złej.

Znajdź Klub CASHFLOW w swojej okolicy:
www.BogatyOjciec.pl

JAK SIĘ WYDOSTAĆ
Z WYŚCIGU SZCZURÓW?

Odwiedź serwis internetowy www.BogatyOjciec.pl, by poznać dziesiątki wskazówek
i porad bogatego ojca. Odwiedź tę stronę również po to, aby:
• przeczytać najnowsze artykuły Roberta Kiyosaki, Sharon Lechter oraz zespołu doradców bogatego ojca na temat finansowej inteligencji, budowania własnego biznesu i inwestowania,
• poznać finansowy alfabet i ABC bogatego ojca,
• wysłuchać nagrań Roberta Kiyosaki i jego doradców,
• zamówić bezpłatną prenumeratę biuletynu Myśl i Wzrastaj w Bogactwie,
• porozmawiać z innymi na forum „Bogatego ojca”,
• znaleźć najbliższy Klub CASHFLOW lub umówić się na wspólną grę CASHFLOW
z osobami z Twojej okolicy,
• dowiedzieć się o szkoleniach i specjalnych wydarzeniach, które pomogą Ci osiągnąć zamierzony cel,
• przeczytać najnowsze informacje z Instytutu Praktycznej Edukacji,
• przejrzeć katalog z pełną gamą produktów edukacyjnych „Bogatego ojca” i Instytutu Praktycznej Edukacji.

O AUTORACH
Sharon L. Lechter
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 firmach z branży informatycznej, następnie ubezpieczeniowej oraz 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. Kiedy ich
dzieci dorastały, Sharon była wciąż czynnie zaangażowana
w edukację. Stała się głośną aktywistką w takich dziedzinach jak matematyka, komputery, czytanie i sztuka pisania.
W 1989 r. połączyła swoje umiejętności z wynalazcą
pierwszej elektronicznej „mówiącej książki”, pomagając
w transformacji branży wydawniczej „elektronicznych książek” w międzynarodowy
rynek szacowany na wiele milionów dolarów. Sharon L. Lechter nadal pozostaje pionierem w rozwoju nowych technologii mających na celu edukowanie dzieci w sposób innowacyjny, stawiający wyzwania a jednocześnie będący zabawą.
„Nasz 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 przede wszystkim rozwijania się
w świecie, który na nich czeka”.
Sharon jest również związana z filantropią, wspierając światowe społeczności jako
wolontariuszka i jako darczyńca. Kieruje fundacją Foundation for Financial Literacy, intensywnie promując konieczność edukacji w zakresie finansowego alfabetu
i rozwijania finansowej inteligencji. 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”.

Robert Kiyosaki
Robert Kiyosaki jest autorem książki Bogaty ojciec, Biedny ojciec - światowego bestsellera,
i najpopularniejszej na rynku pozycji o pieniądzach. Kiyosaki jest inwestorem, przedsiębiorcą
i nauczycielem, a jego poglądy na temat pieniędzy są sprzeczne z powszechnie panującymi opiniami. Podważył on i zmienił to, w jaki sposób
myślą o pieniądzach dziesiątki milionów ludzi na
świecie. Zanegował sens „starych” rad typu:
znajdź dobrą pracę, ciężko pracuj, oszczędzaj
pieniądze, spłać długi, inwestuj długoterminowo
i dywersyfikuj.
Bogaty ojciec, Biedny ojciec jest książką, która
najdłużej znajduje się na wszystkich czterech
największych listach bestsellerów w Stanach
Zjednoczonych: „The New York Times”, „Business Week”, „The Wall Street Journal”
i „USA Today”. Na szczególnie cenionej liście bestsellerów dziennika „New York Times” plasuje się nieprzerwanie w ścisłej czołówce od ponad 5 lat.
Przetłumaczone na 50 języków i dostępne w 97 krajach książki z serii Bogaty ojciec
sprzedały się w nakładzie ponad 26 milionów egzemplarzy – zdominowały listy bestsellerów w Azji, Australii, Ameryce Południowej, Meksyku i Europie. W 2005 roku
Robert Kiyosaki został przyjęty do Galerii Sław w Amazon.com jako jeden z 25 autorów, którzy sprzedali najwięcej książek. W serii Bogaty ojciec wydano dotychczas
13 książek.
Przed napisaniem książki Bogaty ojciec, Biedny ojciec Robert Kiyosaki stworzył edukacyjną grę planszową CASHFLOW® 101, żeby zapoznać ludzi z finansowymi i inwestycyjnymi strategiami, których przez lata uczył go bogaty ojciec. To te właśnie
strategie pozwoliły mu zostać rentierem w wieku 47 lat. Dziś w różnych miastach
na całym świecie istnieje ponad 1 600 Klubów CASHFLOW − niezależnych grup edukacyjnych związanych z grą uczącą inwestowania.
Robert Kiyosaki, urodzony i wychowany na Hawajach, wywodzi się z rodziny Amerykanów japońskiego pochodzenia od czterech pokoleń mieszkających w Stanach
Zjednoczonych. Po skończeniu studiów w Nowym Jorku wstąpił do amerykańskiej
piechoty morskiej i walczył w Wietnamie jako oficer i pilot helikoptera bojowego.
Po wojnie pracował w dziale sprzedaży firmy Xerox, a w 1977 roku założył własną
firmę, która wprowadziła na rynek pierwsze zapinane na rzepy nylonowe portfele

dla surferów. W 1985 roku stworzył międzynarodową firmę edukacyjną, która nauczyła umiejętności biznesowych i inwestycyjnych dziesiątki tysięcy słuchaczy na
całym świecie.
W 1994 roku Robert Kiyosaki sprzedał swój biznes, a dzięki inwestycjom mógł zostać rentierem w wieku 47 lat. Wtedy właśnie napisał książkę Bogaty ojciec, Biedny
ojciec. Jak sam powiedział: „Chodzimy do szkoły, żeby nauczyć się, jak ciężko pracować za pieniądze. Ja piszę książki i tworzę produkty, które uczą ludzi, jak sprawić, by pieniądze zaczęły ciężko pracować dla nich”.

MIĘDZYNARODOWE BESTSELLERY Z SERII
„BOGATY OJCIEC”
Bogaty ojciec, Biedny ojciec
Książka, od której wszystko się zaczęło... i która pomogła
milionom osób osiągnąć finansową niezależność! Dowiedz
się, czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy
i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia. Ta prawdziwa
historia mówi o tym, jak Twoje pieniądze mogą pracować
dla Ciebie, tak abyś Ty nie musiał pracować dla pieniędzy.

Kwadrant przepływu pieniędzy
Masz już dość życia od wypłaty do wypłaty? Poznaj zasady rządzące w kwadrantach P, S, B oraz I. Czy zdajesz
sobie sprawę z tego, że większość z nas została zaprogramowana, aby pracować po biedniejszej – lewej stronie Kwadrantu? Bogaci wiedzą, że klucz do majątku i finansowej wolności znajduje się po jego prawej stronie.
Dowiedz się tego, czego nie uczą w żadnej szkole.

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
Z drogi, doradcy finansowi! Czy modlisz się o to, aby Twój
doradca finansowy wiedział więcej niż Ty? Nie musisz polegać na tak zwanych ekspertach, żeby zarządzać swoimi inwestycjami, które mają Ci zapewnić majątek. Spójrz na
świat inwestowania oczami praktyka i dowiedz się, jak
przejąć kontrolę nad swoją przyszłością finansową.

Dlaczego warto mieć pełną wersję?
Pełną wersję książki zamówisz na stronie
wydawnictwa Złote Myśli

http://www.zlotemysli.pl/prod/65
67/bogaty-ojciec-biedny-ojciec-dl
a-mlodziezy-robert-kiyosaki-i-sh
aron.html
Dodaj do koszyka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

