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Nélkülözhetetlen segítség a CSALÁDI PÉNZÜGYEKHEZ

A TE GYERMEKED MIRE FORDÍTJA
Í
MAJD,

HA VÁRATLANUL NAGYOBB ÖSSZEGHEZ JUT?
Érdekes látni, hogy ki mire fordítaná, ha váratlanul nagyobb összeghez
jutna: a németek hosszú távon megtakarítanák, a csehek az otthonukra
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költenék, Angliában hiteltörlesztésre fordítanák, Törökországban az első
lakást szereznék meg belőle, Indiában oktatásra költenék, Sri Lankán
pedig saját üzletet indítanának el vele. A magyarok pedig megosztanák
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családjukkal, barátaikkal.
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A pénzről való gondolkodásmódok, és hiedelmek határozzák meg azt,
hogy az egyes embereknek - ahogy mondani szokás - lesz pénzük az
életükben vagy sem. Az, hogy a te gyermekednek mennyi pénze lesz
felnőttkorában, az a pénzről való ismereteiről és gondolkodásmódjától
függ majd, ami most gyermekkorában (6-14 éves korban) dől el. Az első
millió elolvasása után meglátod, hogy az ajtó tárva nyitva áll gyermeked
előtt ahhoz, hogy felnőtt korában ne legyenek anyagi gondjai. Fogd meg
a kezét hát most és vezesd őt át ezen az ajtón!
Alkér Orsolya
Az Életrevaló Gyerek magazin főszerkesztője,
gyerekpénzügyi szakértő
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Az első millió csomagot valamennyi szülőnek, nagyszülőnek
és tanárnak a figyelmébe ajánljuk. Mindegy, hogy modern
vagy régimódi felfogásúak. Ők nevelik a gyermekeket,
akik a jövőt jelentik mindannyiunknak.
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Előszó
A gyerekeket elbűvöli a pénz. A legtöbb gyerek azonban nem tanulja meg a megtakarítás és a befektetés hatalmas erejét sem az iskolában, sem otthon.
A ma forintjai, a holnap milliói!
Történelmi perceket élsz most át. Egy pénzügyi válság szele fújdogál. Hol megnyugtató híreket, hol riogatásokat hallasz, de egy biztos, hogy már megérezhettük hatását a saját bőrünkön is. Így a legutóbbi, 1929-33-as nagy gazdasági világválság mélyebb megértése közelebb került hozzánk, mint néhány éve gondoltuk
volna, és csak drukkolni tudunk, hogy ennél jobban ne is érezzük meg…
Az ilyen időszakokban még nagyobb hangsúllyal dübörög és dönget fejünkben
a kérdés: Biztos, hogy a legjobban bánok a pénzzel? Jó döntéseket hoztam az
elmúlt években? Döntéseim eredményeképpen hiteleim vannak vagy megtakarításaim? Az elmúlt években többet költöttem vagy kevesebbet, mint amennyi a
bevételem volt?
Ilyenkor aztán tényleg rákényszerülünk átértékelni a család pénzügyi helyzetét.
Azonban egy ilyen helyzetnél, mint a mai, talán soha jobb alkalom nem adódhat
arra, hogy te is fejleszd magad gyerekpénzügyekben, és ezáltal megismerd, hogyan érdemes gyermekedet tanítanod a pénzről ahhoz, hogy tudjon majd bánni vele, és az élete ne csak az adósságok visszafizetéséről, a pénzkeresésről és a
munkáról szóljon.
Az elmúlt években magam is nem kis energiát, időt és pénzt szánva képeztem
magam, és igen sokat foglalkoztam a pénzügyekkel és a gyerekpénzügyekkel
egyaránt. Az elmúlt hat év alatt megszerzett tudásomat és tapasztalatomat osztom itt most meg veled, hogy a te gyermeked majd úgy lépjen ki a nagybetűs
életbe, hogy szilád pénzügyi alapjai legyenek (nem úgy, mint felnőtt lakosságunk
nagy részének), és így majd ne szalmából vagy fából – mint a buta kismalacok -,
hanem téglából tudja építeni a pénzügyi házát úgy, ahogyan azt az okos kismalac
tette a mesében.
Azzal a tudással, amit most itt megszerezhetsz, olyan pénzügyi előnyt biztosíthatsz majd gyermekednek, amelyet a legtöbb gyerek nem kap meg. Ezért vedd
komolyan és végezd el az anyagban található összes házi feladatodat! A tanulási
folyamathoz nemcsak egy jó tanár szükséges – ami jelen esetben te leszel –, hanem idő is. Ezért légy türelmes és kitartó. Nehogy abbahagyd félúton!
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Az első millió végére
1)	megtudod, hogy te és gyermeked a megtakarító vagy a költekező típusba tartoztok,
2)	érteni fogod, hogy milyen pénzügyi hiedelmeket adsz át gyermekednek, és
ezt akár tudatosan meg is változtathatod,
3)	érteni fogod, hogy mit és hogyan tégy annak érdekében, hogy gyermeked ne
csak a gondolkodásában váljék önállóvá és szabaddá, de a pénztől se függjön,
4)	pontosan tudni fogod, hogyan tanítsd meg gyermekednek a pénzügyi alapelveket, és ezzel olyan előnyt biztosítasz majd neki az életben, amely nem minden gyereknek adatik meg,
5)	olyan komplett módszert adok a kezedbe, amit – akár gondolkodás nélkül -,
ha csak egyszerűen alkalmazol, gyermekedben olyan gondolkodásmódot alakíthatsz ki, hogy eljön majd az az idő, amikor pénzügyekben te fogsz kérdezni
tőle, és nem ő tőled,
6)	pontosan tudni és érteni fogod, melyek azok az alapvető készségek, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy gyermeked pénzügyi téren sikeres legyen, és útmutatót kapsz arra is, hogy hogyan tudod fejleszteni ezeket a készségeket.
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Bevezetés
40-50 évvel ezelőtt az emberek nem beszélgettek állandóan a csődbe ment vállalatokról, a hitelkártya adósságokról és azok egekbe szökő növekedéséről, az államadósság hatalmasságáról és az évről évre való növekedéséről, vagy az alapkamatról. Ezekben az időkben a szüleink és nagyszüleink nem beszéltek a pénzügyi
intelligenciáról, az anyagi függetlenségről és az információs korról.
Mára azonban a világ gyökeresen megváltozott. Ma a gyerekek sokkal többet
tudnak a világról, mint amennyit a mai felnőtt nemzedék tudott gyermekkorában. A mai gyerekek nap mint nap rengeteg információt hallanak a TV több mint
100 csatornájának egyikéből, a rádióból vagy az internetről.
Éppen ezért neked, mint a mai kor egyik szülőjének, sokkal jobban és egy kicsit másképpen kell részt venned gyermeked életre való felkészítésében, mint
az 50-100 évvel ezelőtti szülőtársainknak. A technológia szélsebes fejlődésének
köszönhetően sokkal több tényező hat gyermekeinkre, mint amelyről néhány
éve álmodni mertünk volna. Ez az oka annak, hogy nagyobb odafigyeléssel kell
segítened gyermekedet a naponta rázúduló rengeteg információ értelmezésében és a világban való eligazodásban, mely sokszor még a felnőttek számára
sem könnyű.
Az első millió csomag megvásárlásával te is bizonyítottad, hogy azon szülők közé
tartozol, akik részt akarnak vállalni gyermekük felelősségteljes pénzügyi nevelésében, amelynek a helyes pénzügyi alapok letétele az egyik legalapvetőbb és legfontosabb része a mai világunkban.
Másrészről azok, akik nem tartják fontosnak, hogy részt vállaljanak gyermekük
pénzügyi nevelésében (mert az iskola majd felkészíti őket), azok gyermekeinek
sajnos súlyos következményekkel kell majd szembenézniük felnőttkorukban.

Téged is nyugtalanít?
Az első millió csomag arra a kérdésre keresi a választ és ad útmutatót, hogy mit
tegyenek, és hogyan mutassanak irányt azok a szülők, akiket nyugtalanítanak
napjaink világméretű problémái, és akik nem akarják gyermeküket felkészületlenül hagyni egy olyan világban, amely pénzügyi problémái a fejünkre nőnek, és
amelyben az egész életen át fizetett nyugdíjak elolvadnak.
Engem személy szerint nyugtalanít az, ahogyan irányították és irányítják nemcsak
a hazai gazdaságot, de a világ gazdaságát is, és hogy ez milyen hatással lesz gyermekeink jövőjére.
Ahogyan te is észrevetted, jelenleg nincs pénzügyi képzés az iskolában, és nem
is tervezik azt bevezetni a közeljövőben. Ezért írtam meg és állítottam össze ezt
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a könyvet a CD-kel együtt, hogy minél előbb segítséget nyújthassak azoknak a
szülőknek, akik szilárd pénzügyi alapokkal akarják gyermeküket útjukra engedni.
Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozd ki ebből az anyagból, kérlek, hogy feltétlenül végezd el a fejezetek végén lévő feladatokat! Soha ne ugord át, hogy
majd később megcsinálod! Úgyis tudod, hogy akkor soha nem fogod megcsinálni. Ne menj tovább, míg el nem végezted a házi feladatodat!

Téged mire tanítottak meg a szüleid?
Mai világunkban a legtöbb szülő csak arra próbálja felkészíteni gyermekét, hogy
hogyan keresse meg a pénzét. A legtöbb gyerek ezért nem tudja, hogy a megkeresett pénzével mit tegyen, és a legtöbbjük gyorsan túlad rajta.
Továbbá, a legtöbb szülő a pénzkeresetnek is csak egyetlenegy módját, a „dolgozz keményen és keress pénzt” módszerét tanítja meg. Így sem választási lehetőséget, sem a több lábra állás lehetőségét nem tanítják meg gyermekeiknek.
Pedig a pénzteremtésnek más módjai is vannak, a több lábon állás pedig a legfontosabb pénzügyi alapszabályok egyike.

Mit tegyen gyermeked a megkeresett pénzével?
Az első millió csomagban végre pontos útmutatót kapsz arról is, hogyan tanítsd
meg gyermekednek, hogy mit tegyen a pénzével.
A pénz nem minden, de mindenre hatással van, ami fontos! Ezért érdemes minél jobban megismerni, hogy gyermeked ne szolgája, hanem ura lehessen a
pénznek!
Manapság az embereknek még mindig megvan a „sült galamb” beállítottsága,
vagyis, hogy azt várják, hogy majd a kormány megoldja a problémákat. Erre aztán várhatunk. Várakozás közben azonban mindenképpen érdemes gyermekedet olyan készségekkel és tudással felruházni, hogy képes legyen maga megteremteni a saját millióit… a várakozás alatt így hasznosan töltheted el az idődet.
Na, akkor most rajta! Beszéljünk a pénzről! Minél többet tud gyermeked róla, annál könnyebben fogja megkeresni az első millióját.
Őszintén remélem, hogy ezzel a csomaggal gyermekednek nemcsak a pénzügyi
alapjai kerülnek helyre, de a biztos alapok gazdaggá is teszik őt. Nem ismerjük
egymást személyesen, de én tudom, hogy te olyan szülő vagy, aki az életedről
magad akarsz dönteni, és ezt a tudatosságot gyermekednek is át akarod adni. Szívemből kívánom, hogy ez a csomag járuljon hozzá céljaid eléréséhez.
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Akár tetszik, akár nem, itt az ezredforduló első éveiben már érezzük, hogy
a változás egyre gyorsabb és gyorsabb. Emberek milliói kerülnek egyre
nyomasztóbb helyzetbe. Manapság is igaz, hogy az lesz sikeres, aki el tud
igazodni változó világunkban, meg tudja érteni mit jelent a kamatos
kamat, anyagi biztonság, tőkejövedelem, on-line vállalkozás, passzív
jövedelem, stb. Ennek elmagyarázása és megtanítása gyermekednek Az
első millió csomaggal gyerekjáték lesz.
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A gazdagság és a jólét a te gyermekednek is születési joga. Felelősséggel
vagy iránta, hogy képezd és megtanítsd arra, hogyan tud pénzügyileg úgy
gondolkodni, hogy az számára boldog életet és biztonságot teremtsen.
Ahhoz, hogy gyermeked megállja a helyét a mai korban, tudatos pénzügyi oktatásra van szüksége, és ezt senki más, CSAK TE adhatod meg neki!
Jó szórakozást és jó felkészülést kívánok, hogy a kockázatokat jól tudja
kezelni majd gyermeked!
Alkér Orsolya
Az Életrevaló Gyerek magazin főszerkesztője,
gyerekpénzügyi szakértő
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Utószó
Köszönöm neked, hogy végighallgattad vagy elolvastad ezt a könyvet. Remélem,
valamelyest sikerült közelebb hoznom számodra a gyerekek pénzügyi tanításának alapjait. Bízom benne, hogy útmutatásommal és javaslataimmal sikerült érthetővé tennem, hogy hogyan tudja majd gyermeked a pénz hatalmát saját javára
fordítani.
Gyermekednek egyre nagyobb szüksége van a pénzügyi intelligenciára már a
puszta fennmaradáshoz is. Az, hogy ez a téma még ennyire „szűz” itthon Magyarországon, nem azért van, mert az emberek nem akarják tudni, vagy azért, mert
nem intelligensek, hanem azért, mert eddig más tudásra volt szükség a fennmaradáshoz és a sikerességhez.
Én magam egyetértek a Titok szerzőivel. A fejünkben lévő gondolatok határozzák meg tetteinket. Ezt jómagam is nemegyszer megtapasztaltam már pályafutásom során. A nagy kérdés itt csak az, hogy hogyan tudsz más gondolatokat
tenni a fejedbe? Mert az idegpályák már kiépültek gyermekkorodban, és azok
áthuzalozása nem olyan egyszerű, mint egy teniszütő áthúrozása. Azonban sorsdöntő, hogy gyermekednek milyen alapokat adsz.

Hova tartozol?
Azt hiszem, világos, hogy mit szeretnék átadni. A célom, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy te is tudatosan gondolkodó, életrevaló gyermekeket nevelj,
amely folyamat egyik sarokköve a pénzügyi intelligencia elsajátítása. Neked
talán ezt nem tanította meg senki, és azt sem mutatták meg, hogy hogyan
kell gyermekedet pénzügyi tudásra nevelni. Ezért ezt most felnőtt korodban
kell megtanulnod.
De az is lehet, hogy te éppen azok közé a szerencsések közé tartozol, akiknek
módjukban volt megtanulni a pénzügyi alapokat, és helyes értékrenddel és gondolkodással rendelkezel. A nevelés és a tanítás azonban egy másik pálya. Felkészültnek kell lenned arra, hogy átadd a tudásod és a tapasztalataid. És ez prédikációkkal nem megy.
Láttam egyszer egy filmet. Nagyon gazdag családok gyerekeiről szólt, akik hatalmas gazdagságba születtek bele és akik, ha a világon egy követ sem mozdítanának meg életük során, akkor is luxus éttermekbe járhatnának, és luxus
körülmények között élhetnének. Ahogy a filmet néztem, és egyre több és több
interjút hallgattam meg ezekkel a huszonévesekkel, az az érzésem támadt,
mintha ezeknek a fiataloknak az elméje megbomlott volna. Léha és értékesnek egyáltalán nem mondható életet éltek. Dobálták a pénzt, és nem törődtek
semmivel. Depressziósak voltak és komoly problémát okozott nekik az, hogy
ők ilyen gazdagok.
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A legtöbbjük szülei nagy gyárak és üzemek tulajdonosai voltak. Emlékszem, az
egyiknek pályaudvarai voltak. Ezek a szülők értettek az üzlethez, és életük során
sok értéket teremtettek. Embereknek adtak munkát és emberek életét tették kényelmesebbé és jobbá. De akkor hogyan lehetnek ilyen gyermekeik?

A hiányzó láncszem a helyes pénzügyi tanítás
A válasz erre az, hogy hiába tudták a szülők, hogy hogyan kell bánni a pénzzel,
ezt a tudást elfelejtették megtanítani gyermekeiknek. Persze a mintából a gyerekek sok mindent láttak, de a riportokban szereplő hat gyerekből összesen csak
egy volt olyan, akinek az értékrendje is a helyén volt. Ő Donald Trump lánya volt.
Ő volt az egyetlen, aki maga is tudott pénzt keresni, a többi fiatlanak viszont esze
ágában sem volt dolgozni. Ők maguk nem tudtak pénzt csinálni. Csak szüleik által
előteremtett pénzből éltek még közel harminc évesen is. Ez persze nagyon zavarta őket, de nem volt kitől segítséget kérni, egyedül maradtak a problémáikkal és
kezdtek ebbe belebolondulni. Átlagos gyerekek voltak különösebb tehetség nélkül, és ezért nem tudtak felzárkózni. Óriási elvárás és felelősség nyomta a vállukat,
viszont a tanításuk elmaradt.
Sajnáltam őket. Azt gondolom, hogy a szüleik hibát követtek el akkor, amikor nem
tették meg azt, ami a kötelességük lett volna, és nem adták át gyermeküknek azt a
tudást, amely az ő kisujjukban benne volt. Legtöbbjük elhidegült a szüleitől és félelemben élt, hogy mi lesz vele, ha kitagadják őt az örökségből. Ez a félelem tette őket
paranoiássá, mert tudták, hogy ők nem tudnák egyedül eltartani magukat.

Képezd magad és oszd meg a tudást gyermekeddel!
A helyes pénzügyi képzést senki más nem fogja megtartani helyetted, azonban
sokan akarják majd kihasználni gyermeked pénzügyi tudatlanságát. Gyermeked
jövője és a választás a te kezedben van. Ne halogasd, vágj bele még ma! Neked és
gyermekednek élvezetes és örömteli tanulást, bőséget és gazdagságot kívánok!
Mielőtt elbúcsúznék tőled, kérlek, válaszolj még erre az utolsó kérdésre:

Mivel töltöd az idődet?
Gondold át, mivel töltöd az idődet? Egy héten mivel, hány órát foglalkozol?
Munkával ________________________________________________________
Utazással _ _______________________________________________________
Háztartással_ _____________________________________________________
A gyerek házijával _________________________________________________
Alvással__________________________________________________________
TV nézéssel _ _____________________________________________________
Evéssel __________________________________________________________
Sportolással ______________________________________________________
Családoddal ______________________________________________________
Tanulással ________________________________________________________
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Képes vagy arra, hogy szakíts hetente 2-3 órányi időt gyermeked készségeinek és
pénzügyi intelligenciájának a fejlesztésére? Nagy valószínűséggel igen. Valóban
akarod?
Határozd el magadban, hogy mennyi időt fogsz tölteni ezzel, és cselekedj aszerint. Az első millió csomag elolvasása vagy meghallgatása jó kezdet volt. Mivel
fogod folytatni? Írd le!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kérlek, írd le ide, hogy ezentúl heti hány órát fogsz tölteni gyermeked pénzügyi
képzésével?
A Függelékek között találsz egy napló részt. Ez a napló segíteni fog neked összeállítani az akciótervedet. Ne szalaszd el megnézni és kitölteni!
___________________________________________________________________

Hogyan tanul a leghatékonyabban gyermeked?
Az, hogy gyermekedet milyen hatékonyan tudod tanítani, jelentősen meghatározza, hogy milyen pénzügyi döntéseket hoz majd és milyen élete lesz. A felmérések szerint úgy tanulunk a legkönnyebben, ha nem csak olvassuk vagy hallgatjuk,
hanem csináljuk is azt, amiről tanulunk.
Az első millió – gyerekpénzügyi társasjáték OKTATÓVIDEÓKKAL
Komplett tudásanyag a sikeres életmódhoz és a MAI modern élet pénzügyeihez!
A család minden tagjának!
Ajánlott korosztály: 12+
A játék során elsajátítható:
hez
▶ Egy újfajta szemléletmód a modern élethez
▶ A pénzügyi befektetések működése
▶ A pénzügyi sikeresség titkai

További információ:
www.elsomillio.hu; Tel: (1) 414-3065
Köszönöm, hogy foglalkozol
gyermeked pénzügyi oktatásával!
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HOGYAN SEGÍTSD GYERMEKEDNEK MEGTEREMTENI AZ ELSŐ MILLIÓJÁT?
HOGY

Nélkülözhetetlen segítség a CSALÁDI PÉNZÜGYEKHEZ

MIÉRT KELL A PÉNZÜGYI
Ü
FOGALMAKKAL
GYERMEKEDNEK MEGISMERKEDNI?
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Akár tetszik, akár nem, itt az ezredforduló első éveiben már érezzük, hogy
a változás egyre gyorsabb és gyorsabb. Emberek milliói kerülnek egyre
nyomasztóbb helyzetbe. Manapság is igaz, hogy az lesz sikeres, aki el tud
igazodni változó világunkban, meg tudja érteni mit jelent a kamatos
kamat, anyagi biztonság, tőkejövedelem, on-line vállalkozás, passzív
jövedelem, stb. Ennek elmagyarázása és megtanítása gyermekednek Az
első millió csomaggal gyerekjáték lesz.
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A gazdagság és a jólét a te gyermekednek is születési joga. Felelősséggel
vagy iránta, hogy képezd és megtanítsd arra, hogyan tud pénzügyileg úgy
gondolkodni, hogy az számára boldog életet és biztonságot teremtsen.
Ahhoz, hogy gyermeked megállja a helyét a mai korban, tudatos pénzügyi oktatásra van szüksége, és ezt senki más, CSAK TE adhatod meg neki!
Jó szórakozást és jó felkészülést kívánok, hogy a kockázatokat jól tudja
kezelni majd gyermeked!
Alkér Orsolya
Az Életrevaló Gyerek magazin főszerkesztője,
gyerekpénzügyi szakértő
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