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Książka jest swojego rodzaju drogą do celu jakim jest sukces. Początkowa część książki pozwala nam
się odnaleźć na jakim etapie jest każdy z Nas. Następnie przechodzimy do diagnozy swoich
problemów i obrania odpowiedniej ścieżki do niezależności finansowej. Każdy z nas potrzebuje
"swojej ścieżki", którą przetrze sam, jednak wskazówki zawarte w książce wraz z narzędziami
pozwolą przejść tę drogę znacznie szybciej. Praktyczne przykłady i kilka ćwiczeń to tylko niektóre
z niespodzianek jakie przygotował autor.
Sposoby zarabiania zmieniają się tak samo jak rynek. Autor książki – Marcin Płuciennik stara się
pokazać jak funkcjonuje pieniądz i jak powinniśmy posługiwać się nim, aby stać się wolnym
finansowo. Jest to droga, która autor sam przeszedł. Same praktyczne sposoby na to jak zarabiać
pieniądze. Największym plusem jest to, że dzięki lekturze poznasz nie tylko sposoby na zarabianie
pieniędzy, których nie znałeś, ale również nauczysz się jak wyrobić w sobie nawyki, które
zaprocentują. Duże poczucie humoru, praktyczna wiedza i wskazówki oraz biznes w Polskich
warunkach. To nie może się nie udać.
Autor mimo młodego wieku, chcę pokazać ludziom, że nie tylko ciężką pracą można zarobić
pieniądze. Przykładem może być mentalność ludzi bogatych lub sposób patrzenia na świat. Jeżeli
spojrzymy na pewne sprawy szerzej – pojawią się nowe możliwości, a co za tym idzie nowe dochody.
W książce między innymi:

●

10 sposobów (dodatkowe) na generowanie dochodu

Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/ksiazki-szczegoly/id/2142903

●
●
●
●
●

Poznasz największe odkrycie w dziejach ludzkości, przynajmniej te finansowe :)
Dowiesz się jak wykreować siebie jako markę
Automatyzacja biznesów – czyli ty odpoczywasz, a pieniądze pracują
Mentalność jako czynnik decydujący o sukcesie
Poznasz siebie na nowo

Jeżeli chciałbyś poznać moją historię…

Kup tę książkę teraz!

Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/ksiazki-szczegoly/id/2142903

