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Hogyan kerülj ki
a pénzügyi rabszolgaságból?
Szeretném, hogy tudd, én sem voltam felkészülve pénzügyileg, amikor vállalkozóvá váltam. A pénzügyi mélypontom 2009 tavaszán volt, amikor olyan helyzetben
találtam magamat a vállalkozásom pénzügyeit tekintve,
hogy az össz-magán bankszámlámon volt 3009,37 Ft, a
céges bankszámlámon volt 922 ezer Ft APEHinkasszó, illetve a magán adósságaim összege elérte a
40 millió Ft-ot.
Erre szokták mondani, hogy innen szép nyerni.
Ekkor az én égő vágyam az volt, hogy újra olyan sikeres vállalkozó szeretnék lenni, mint korábban voltam,
hiszen 1999 és 2005 között egy nagyon sikeres tanácsadó céget vezettem, belföldön, külföldön tartottam
magyarul, angolul, franciául tréningeket, többek között
Párizsban, Bukarestben és Prágában. Azonban ez idő
alatt hoztam rengeteg hibás döntést, aminek a végeredménye a pénzügyi káosz lett.
De tudtam, hogy képes leszek újra rendbe rakni magam. 2009-ben rájöttem, hogy a pénzügyi képzettségem
egyenlő a nullával. Fontos felismerés volt, hogyha újra
sikeres akarok lenni, akkor olyan emberektől szükséges
tanulnom, akik már megcsinálták, amire én készültem.
Elkezdtem képezni magam, könyvekből, tanfolyamokból, és találtam magamnak egy mentort, aki segített
abban, hogy a vállalkozói pénzügyek, adóoptimalizálás,
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cash flow menedzsment területén el tudjam érni azt,
amit mára elértem.
Hogy mit értem el hat év alatt? Először is hadd oszszam etapokra.
– 2009-ben lényegében pénzügyi rabszolga voltam,
hiszen nagyon-nagyon sok tartozásom volt.
Eladósodtam az adóhatóságtól kezdve beszállítóknak, sőt még családom, a rokonaim felé is.
– Első lépésként eljutottam a pénzügyi szabadság állapotába 2012 novemberében, amikor a Milliomos
észjárás könyv és az arra épülő oktatási rendszer3
megjelent. Ez volt az a momentum, amikor büszkén
ki tudtam állni az emberek elé, mondván, kifizettem
minden adósságomat. Tehát három és fél évre volt
szükségem ahhoz, hogy a több mint 40 milliós adósságot, a 922 ezres APEH-inkasszót vissza tudjam fizetni úgy, hogy létrehoztam egy működő vállalkozást,
ami a Pongor Publishing Bestseller Könyvkiadó, illetve az arra épülő tanácsadás és coaching programok.
– Innentől kezdve egy óriási hatástöbbszörözés indult
el az életemben, mégpedig azért, mert azokat a pénzeket, amiket én korábban az adósságok törlesztésére finanszíroztam, most már a saját vállalkozásom
fejlesztésére tudtam fordítani, így sokkal gyorsabban
pörögtünk.
Amikor 2009-ben e l akartam indítani a könyvkiadót,
a bankok azt mondták nekem, hogy nem tudnak pénzt
adni, mert nincs ingatlanom. Küzdöttem, harcoltam, de
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Ismerd meg Attila exkluzív, 10 fejezetből álló rendszerét amelyet
hazai vállalkozóknak fejlesztett ki. Sajátítsd el Te is a milliomos
észjárást: www.pongorjuhaszattila.hu/mer
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elutasítottak. Ezért akkor megfogadtam, hogy eljön az
idő, amikor majd a bankok akarnak nekem hitelt adni.
És ez is eljött hat évvel később, most, 2015-ben, mert
az történt, hogy sikerült annyira megtanulnom a vállalkozásomat, illetve többek között annak pénzügyeit
működtetni, hogy az idén meg tudtuk vásárolni az új
irodaingatlanunkat Budapest belvárosában készpénzre. És a bankárok jöttek is, hogy adnának mindenféle
kedvezményes hitelt, ám most én utasítottam el őket,
mondván, hogy nincs rá szükségem.
Tehát láthatod: hat év alatt képes voltam felépíteni a
munkatársaim, sok-sok tanító és mentor segítségével
egy olyan pénzügyileg stabil vállalkozást, aminek következtében a bankok nekem kívánnak hitelt adni, és én
mosolyogva vissza tudom utasítani őket. De ha nekem
sikerült, akkor Te is képes vagy rá!
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Hogyan kezdj bele?
Ahogy a bevezetőben bemutattam, a vállalkozói pályafutásom során hosszú időn keresztül pénzügyi rabszolga voltam. Amikor ezzel szembesültem, nem értettem,
hogy a fenébe kerülhettem ebbe a helyzetbe, amikor
éveken keresztül 200 millió Ft-os árbevételű vállalkozást vezettem. Hogy voltam képes eltapsolni azt a sok
pénzt?
A válaszra akkor jöttem rá, amikor Bob Proctor, szeretett mentorom megértette velem a pálcikaember koncepcióját. A pálcikaember nem másról, mint az elménk
működéséről szól. Én már 2000 óta olvastam Robert
Kiyosaki Gazdag papa sorozatát. Éjszakákon át játszottam a cash flow játékot. Olvastam Michael Gerbertől
„A V mítoszt”, illetve elkezd tem már korábban olvasni
a Gondolkodj és gazdagodj 4című könyvet Napoleon
Hilltől, de igazából nem, hogy fejlődtem volna, hanem
szépen, egyre inkább süllyedtem le pénzügyileg.
Továbbra sem figyeltem oda a kiadásaimra, sőt, amikor kielemeztem, hogy milyen kiadásaim vannak, rájöttem arra is, hogy egyszerre két kábeltévé-előfizetésünk
volt, két külön szolgáltatónál. Tehát 2008–2009-ben a
tudatos, racionális elmémmel már tudtam, hogy mit
kéne csinálnom, de mégse csináltam. És miért nem?
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Szerezd meg Napoleon Hill: Gondolkodj és Gazdagodj c.
könyvét közvetlenül a kiadótól! www.pongorkiado.hu
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Bob Proctor tanítása alapján értettem meg, hogy a csodálatos elménk két részre
oszlik: az egyik a tudatos, racionális, elemző elménk, amely felszedi az információkat
olvasmányokból, konferenciákról, szakértőktől, tanácsadóktól. Emellett pedig ott van a
tudatalatti elménk is, amely az érzelmek birodalma. Igen ám, csak- hogy az érzéseink
azok, amelyek a testünket valamilyen formában bemozgatják; ezeknek köszönhetően
indul el a cselekvési folyamat, tehát az eredmény végső soron itt alakul ki. Tehát hiába
akartam nagyon pozitív, csodálatos jövőt, ennek a végeredménye rémálom lett, mert a
tudatos és a tudatalatti elmém egyáltalán nem volt összhangban.
Bob Proctor nekem azt tanította meg, hogy elkezdtem megérteni, hogy az én
csodálatos, tudatalatti elmémben mik rejlenek. Többek között itt vannak a szokások,
amiket nap mint nap úgy végzünk, hogy észre sem vesszük. Ezek lehetnek költekezési
vagy megtakarítási szokások, aztán pénzkezelési szokások és ezek technikái. Itt vannak
azok a paradigmák, amelyek programként meghatározzák, hogy hogyan hajtok vég- re
dolgokat, és hogyan érek el eredményt.
A tanácsom tehát az, amit az én mesterem javasolt elsőként nekem is, hogyha az
eredményeidet akarod megjavítani, akkor az újabb és újabb tréningek helyett először a
tudatalatti elméd működését szükséges megértenem.
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