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A Milliomos egyenlet
60 másodpercenként valakiből milliomos lesz, valahol a világon.
Így igaz. Minden egyes nap minden percében születik egy új milliomos. Több millió milliomos létezik
világszerte.
Egyeseknek közülük hatvan évre volt szükségük ekkora vagyon felhalmozásához. Másoknak egy évre
sem. Néhányuknak három hónap alatt sikerült. És pár embernek egy perc sem kellett hozzá. Az
ebben a könyvben ismertetett lépések nem a milliomossá válás folyamatát mutatják be, hanem a
felvilágosult milliomossá válásét – akár hatvan évig, akár hatvan másodpercig tart ez a folyamat.
A milliomosok túlnyomó többségében megvannak bizonyos közös tulajdonságok. Alkalmaznod kell a
milliomosok technikáit és stratégiáit. Magadévá kell tenned a milliomos észjárást – a
gazdagságteremtő attitűdök és eszmék egy sajátos készletét.
Több évnyi, saját magunkon és a tanítványainkkal folytatott kutatás után letisztítottuk a
rendszerünket egy három szakaszból álló folyamattá, amelynek a Milliomos egyenlet nevet adtuk:
Álom + Csapat + Téma = Milliomos folyam
1. Az Álom: kialakítod magadban a milliomos észjárást, az önbizalmat és az égető vágyat.
2. A Csapat: magadhoz vonzol mentorokat és mesterelme-partnereket, akik segítenek valóra váltani
az álmodat.
3. A Téma: kiválasztod és az alkalmazod a neked megfelelő egy vagy több alapvető milliomosmodellt, amelynek a révén gyorsan tudsz pénzt csinálni.
Az ebben a könyvben leírt lépések segítenek a meggazdagodás folyamatának erre a három kritikus
szakaszára koncentrálni. Ezek együttesen adják meg a kombinációt a pénzügyi siker
páncélszekrényéhez.
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A pillangóhatás: egy perc bőven elég
Akárhányszor pislantasz, a csillagok elmozdulnak.
(Emerson)
Négy évtizeddel kezdődött. Edward Lorenz, az MIT kutató meteorológusa kidolgozott egy
számítógépes programot az időjárás modellezésére. Az időjárást leegyszerűsítette felismerhető
időjárási minták képletének a sorára.
Káosz – egy új tudomány születése című kiváló könyvében James Gleick leírja azt a téli napot 1961ben, amikor Lorenz le akarta rövidíteni egy időjárási minta nyomtatását, és a közepén kezdte. Hogy a
gép rendelkezésére álljanak a kiinduló feltételek, egy korábbi nyomtatásból táplálta be a számokat.
Ekkor valami váratlan történt. Lorenz észrevette, hogy az új, szimulált időjárási minta jelentős
mértékben eltér a korábban kinyomtatottól. Először azt hitte, hogy meghibásodott a számítógép.
Aztán hirtelen rádöbbent. Nem történt hiba. A válasz a számítógépbe betáplált adatokban rejlett. Az
eredeti programban hat számjegyet adott meg a tizedesvessző után: 0,506127. A második
alkalommal lekerekítette a számot 0,507-ra. Abból a feltételezésből indult ki, hogy ennek az egy
ezrednyi különbségnek nem lehet komoly hatása. Tévedett. Ez az apró változtatás ÓRIÁSI
különbséget idézett elő. A bevitt adatok picike megváltoztatása egy hatalmas eltérést mutató
eredményhez vezetett!
A kiinduló feltételek fontosságát bizonyító jelenségnek a köznyelvben elterjedt neve „pillangóhatás”.
Egyszerűen megfogalmazva ez annyit tesz, hogy ha egy pillangó megmozgatja a szárnyait San
Franciscóban, az megváltoztathatja az időjárást Sanghajban.
W. Edwards Deming amerikai statisztikus egy nagyon hasonló következtetésre jutott. Ő alakította ki a
totális minőségirányítást először Japánra, majd az egész világra vonatkoztatva. Demingnek ez a
felismerése olyan fontos történelmi szempontból, hogy a U.S. News & World Report „a történelem
kilenc rejtett fordulópontja” egyikének nevezte (a fogamzásgátló tabletta és Pál apostol munkássága
mellett).
Ötven év statisztikai kutatására támaszkodva Deming kimutatta, hogy minden folyamatnak van
kezdete és befejezése. Ha ennek a folyamatnak az első 15 százalékára koncentrálunk, és helyesen
végezzük el (vagyis helyesen állapítjuk meg a kiinduló feltételeket), azzal a kívánt eredménynek
legalább a 85 százalékát tudjuk biztosítani. Ha tehát bárminek az első 15 százalékra koncentrálunk, a
maradék 85 százalék minden erőfeszítés nélkül be fog következni.
Ezt segíti elő az Egyperces milliomos. Ez a rendszer apró mozgásokat idéz elő a gondolataidban és a
cselekedeteidben – egyszerre egy-egy percnyit. Ez jelenti a folyamat 15 százalékát. Ennek kell a
lehető legnagyobb mértékben megközelítenie a tökélyt. Ha ez megtörtént, ezek az apró egyperces
korrekciók felgyorsítják a felvilágosult milliomossá válásod folyamatát.

https://pongor-uzleti-konyvek.hu/robert_g_allen_mark_victor_hansen_az_egyperces_milliomos_egyperces_gyakorlati_praktikak_a_penzugyi_fuggetlenseghez_538

A felvilágosult milliomos szárnyán
A pillangóhatás értelmében, ahogy már említettük, egy pillangó szárnyának az apró rebbenése a
szélben óriási változásokat idézhet elő a világ túlsó felén. Meggyőződésünk, hogy erre az elismert
tudományos elméletre támaszkodva fantasztikus dolgokat tudsz elérni az életedben – akár
milliomossá is válhatsz – egy alaposan kidolgozott, 60 másodperces adagokban elvégzett
cselekvéssor révén. Minden egyes ilyen egymillió dolláros rebbenést milliomos percnek nevezünk.
Most pedig szánj rá pár percet, rebbentsd meg a szárnyaidat, és készülj fel a repülésre!
1. rebbenés: A felvilágosult milliomos döntés
Bármerre is nézel, még a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények között is egyre többen
lakmároznak a bőség hihetetlenül gazdag asztalánál – míg a többiek megelégszenek a lepottyantott
morzsákkal. A pénzügyi szabadság felé vezető út abban a PERCBEN kezdődik, amikor eldöntöd, hogy
a te sorsod a jólét, nem pedig a szűkösség, a bőség, nem pedig a hiány. Ugye, a lelked mélyen ezt
mindig is tudtad? El tudod magadat képzelni, ahogy gazdag életet élsz – ahogy „több, mint elegendő”
van neked mindenből? A döntéshez elegendő egyetlen PERC. Döntsd el most!
2. rebbenés: A felvilágosult milliomos ötlet
Előfordult már veled, hogy eszedbe jutott egy új termék vagy szolgáltatás ötlete, amelyről egy rövid
idő után észreveszed, hogy valaki más megelőzött a megvalósításában? Milliókat keres a „te”
ötletedből! Ismerd fel, hogy szinte minden nap van egy-egy új, millió dolláros ötleted. Milyen millió
dolláros ötlet motoszkál a fejedben éppen ebben a pillanatban? Csak észre kellene venned! Mihelyst
tisztában vagy az ötleteddel, máris egyperces milliomos lehetsz. De nem elég ennek a tudatában
lenni. Cselekedni is kell.
3. rebbenés: A felvilágosult milliomos minta
Hány alkalommal fogsz ma pénzt költeni? Háromszor? Négyszer? Ötször? A gazdagok másképp
tekintenek ezekre a pénzügyi tranzakcióra, mint az emberek többsége. A milliomosoknak van egy
különleges mintájuk, egy különleges módszerük a pénz költésére. Minden egyes pénzügyi
tranzakcióra ráfordítanak plusz egy percet. Ez az a plusz egy perc, amely gazdaggá teszi őket. Ezért
nevezzük milliomos percnek. Ráfordítanál plusz egy percet valamennyi mai pénzügyi tranzakciódra,
ha tudnád, hogy ettől lehetsz milliomos?
4. rebbenés: A felvilágosult milliomos technika
A milliomossá válás teljes folyamata lebontható apró darabokra, egyperces technikákra. Ebben a
könyvben több, mint száz ilyen technikát tanítunk meg neked. Igen, percről percre válhatsz
milliomossá.
5. rebbenés: A felvilágosult milliomos pillanat
Minden milliomos pályáján bekövetkezik egy olyan pillanat, amikor minden egyetlen egy dolgon
múlik, amikor elfogja a kísértés, hogy forduljon vissza. Sokak számára ez a pillanat egy lesújtó vereség
vagy egy különlegesen nagy kudarc után következik be. Te készen fogsz állni a milliomos
pillanatodra? Amikor bekövetkezik, várj egy percet. Vegyél egy nagy levegőt. Lépj még egyet előre.
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6. rebbenés: A felvilágosult milliomos küszöb
Minden nagy verseny az utolsó percben dől el – azzal az utolsó lépéssel, amellyel átszakítod a
célszalagot, azzal az utolsó dollárral, amely eljuttat a csúcsra. Hát nem fantasztikusan izgalmas?
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