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BEVEZETŐ TINIKNEK

Gratulálok és köszönöm! Nagyon jó döntést hoztál, amikor kinyitottad ezt a könyvet, mert megismerheted azokat a pénzügyi alapokat és ismereteket, amelyre szükséged van ahhoz, hogy milliomos
legyél. Ezt az iskolában jelenleg nem tanítják és nem is fogják. Ez a
könyv tele gyakorla as példákon keresztül egy olyan világba vezet
téged, amely igazi á örés lesz majd pénzzel kapcsolatos gondolkodásmódodban és a pénzzel való gazdálkodásodban.
Igen sok problémát és összességében sok milliárd forint veszteséget hozo szüleid generációjának, hogy semmilyen pénzügyi képzésben nem volt részük gyermekkorukban. Egy eladósodo nemzet
le ünk.
Te azonban igen szerencsés vagy, hogy megkaptad ezt a könyvet, és
amely így pénzügyi sikeralapozód lehet.
A legtöbb szülő (99%-uk) nem tanítja meg - mert nem is tudja, hogy
hogyan tanítsa meg - gyermekét a helyes pénzkezelésre. Ezért a
gyerekek semmilyen pénzügyi felkészítést sem kapnak. Jelenleg a
szülők két pénzügyi nevelő eszköze az elköltésre ado zsebpénz és
a bankszámlanyitás jelen k. Neked van bankszámlád?
A legtöbb szülő ezt a két legelavultabb és a mai világban már nem
működő pénzügyi nevelési módszert alkalmazza. Tudnod kell, hogy
a legnagyobb probléma ezzel a két módszerrel az, hogy ebből sem a
pénzzel való bánásmódot, sem azt nem tanulod meg, mi kell ahhoz,
hogy milliomos legyél.
Aggasztó, hogy a szülők közel 75%-a még ezeket a módszereket
SEM alkalmazza. Ezért a kortársaid nagy részének nincs lehetősége
rá, hogy ugyanúgy, ahogyan a történelmet vagy a matema kát, a
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legfontosabb pénzügyi alapokat is megismerhesse, ami valljuk be,
életének elengedhetetlen velejárója már most is. Neked azonban
megvan minden esélyed, hogy milliomos legyél!


TOVÁBB KELL LÉPNED!
Ennek a könyvnek az elolvasásával és a feladatok elvégzésével továbbléphetsz. Ha azonban úgy döntesz, mégsem kezded el bővíteni
pénzügyi ismereteidet, akkor pénzügyi intelligenciád csak a pénz elköltésében és az eladósodásodnak a gyorsaságában lesz mérhető.
Pedig nem kell, hogy ez így legyen!
Mit gondolsz? Te elképzelhetőnek tartod, hogy nédzser korod végére, vagy 20-25 éves korodra milliomos legyél? Azzal a felkészítéssel, amit ezzel a könyvvel megkapsz, megteszed az első lépést a milliomossá válásod felé. Ezek nem szép szavak és hangzatos ígéretek,
hanem ez egy lehetőség, amely mindenki számára, a te számodra
is ado .


A DIPLOMA SAJNOS NEM ELÉG!
Még ha egy születe orvos, ügyvéd, vagy mérnök is van benned,
önmagában ez nem visz téged a sikeresség felé, ha nincs meg melle e a kellő pénzügyi tudásod. Mindig úgy fogod érezni magad,
hogy nem vagy megbecsülve, ha a szakmai tudás melle nem tudsz
bánni a pénzzel. A lényeg, hogy haladéktalanul kezdd el a legfontosabb pénzügyi alapok tanulását.


A TE BOLDOGSÁGODÉRT EGYEDÜL TE VAGY FELELŐS.
Ne hagyd hát ezt a könyvet a könyvespolcon porosodni!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez a könyv nem jöhete volna létre, ha gyermekeim nem szüle ek
volna meg. Amióta megszüle ek, minden erőmmel és idegszálammal azon vagyok, hogy olyan mintákkal és információkkal lássam
el őket, amelyekkel felvértezve megvalósíthatják álmaikat és elérhe k céljaikat. Köszöne el és hálával tartozom nekik türelmükért,
együ működésükért és segítségükért, amellyel jelentősen hozzájárultak ennek a tudásanyagnak az elkészítéséhez.
Külön köszönöm Dorina lányom kitartó munkáját, amikor a könyv
tesztelése során krea v ötleteivel és a „ ni szókincs és gondolkodásmód” alkalmazásával hozzájárult ahhoz, hogy elérjem azt a célt,
amit kitűztem: a nik nyelvén megfogalmazva írjam le azokat az információkat, amelyekkel felépíthe k biztonságos anyagi jövőjüket.
Sőt, ha akarnak, milliomosok is lehetnek.
Köszöne el tartozom unokaöcsémnek és unokanővéremnek, akik
értékes véleményükkel szintén segítségemre voltak.
Mindazonáltal köszöne el tartozom minden vevőnknek és hírlevél olvasónknak is, akik kéréseikkel és kérdéseikkel megteremtették az igényt ennek a könyvnek a megírására, amely segítségével
pénzügyileg intelligens gyerekeket tudnak nevelni. Az ilyen tudatos
szülők gyermekei számára a sok kiado pénz a különórákra, drága
iskolákra nem vész majd kárba, mert gyermekeik a szakmájuk mellé
a megfelelő pénzügyi képzést is megkapják. Így az életükben nem
lesznek anyagi gondjaik.
Külön köszönet ille pénzügyi tanítóimat, akik tudása és tapasztalata nélkül ez az könyv soha nem születhete volna meg. Végül, de
nem utolsósorban - köszönöm férjemnek, hogy támogatja kezdeményezéseimet és szakértelmével segí munkámat.
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Hát tessék! Előállt egy nagyon gyakorla as pénzügyi oktatóanyag
niknek, hogy ne tévedjenek el a mai pénzügyi világban.
A könyvvel egyik kiemelkedő célom volt, hogy a mai nédzsereknek
egy nagyon érthető és világos pénzügyi tudást adjak át, amely tudás világítótoronyként szolgál majd számukra a pénzügyi döntéseikben. Miután elolvasták a nekik szóló részt, pontosan érteni fogják,
hogy mit kell tenniük a saját pénzügyi sikerességük érdekében.
Jó szórakozást és izgalmas felkészülést kívánok a pénzügyekben!

9

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS SZÜLŐKNEK

A valódi problémát a legtöbb családban az jelen , hogy nem is gondolnak arra, hogy a gyerekek vagy a saját pénzügyi képzésük fontos.
Sőt, a legtöbb családban, akiknek jelzálogkölcsönük, áruhitelük és
hitelkártya adósságuk van, azon aggódnak, hogy megengedhe k-e
maguknak a gyermekeik taní atását.
Valójában a legtöbb családban a szülők kedves, becsületes, sztességes emberek, akik keményen dolgoznak. Érzik, hogy valami nincs
rendben, de mindig bizakodnak abban, hogy majd minden rendbe
fog jönni. Mindennap felkelnek, elindítják gyermekeiket az óvodába, iskolába, majd elmennek dolgozni. Aztán délután hazaérnek,
segítenek a gyermekeiknek a házi feladat elkészítésében, telefonon
beszélgetnek barátaikkal és ismerőseikkel, tévét néznek, aztán lefekszenek. Tudják, hogy valami nincs rendben, de meg sem próbálják kitalálni, hogy mi lehet az. Csak reménykednek, hogy meg fog
változni valami. Az ünnepek és évfordulók mindig reményt adnak
nekik, de változást nem hoznak.
Te azon szülők közé tartozol, akik ahelye , hogy várakoznának
arra, hogy minden rendben lesz, tenni akarnak annak érdekében,
hogy gyermekeiknek ne legyenek felnő korukban anyagi gondjaik. Ezt nagyon helyesen és jól teszed. Gyermeked pénzügyi tanítása éppúgy évekbe telik, mint a matek vagy a történelem tanulása.
Hasonlóan, mint a matema kában: minél több pénzügyi feladatot
és problémát old meg gyermeked, annál felkészültebb lesz. I is
éppúgy, mint minden másban, a gyakorlat teszi a mestert.
Az iskolák nem csak Magyarországon hagyták ki a tantervükből az
élethez alapvetően szükséges pénzügyi alapok megtanítását.
Ezért van az, hogy a Földön több milliárd ember még sose készíte
saját magának pénzügyi tervet és nem köve saját kiadásait sem.
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