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O autorovi 

Andy Winson 
 
Andy Winson má viac ako 15 rokov skúseností vo finančnom biznise. Počas svojej 
kariéry so svojím tímom uzatvoril viac ako 65 000 finančných zmlúv.  Vybudoval 
a viedol finančný tím, ktorý bol tri roky po sebe najlepší na Slovensku, v Česku, 
Rumunsku a na Ukrajine. 
 
Je priekopníkom neurolingvistického programovania na Slovensku a autorom 
jedinečných transformačných tréningov zameraných na dosahovanie výsledkov 
v rôznych oblastiach života. Koučuje vrcholových športovcov a TOP manažérov. 
 
Andy je zakladateľom Akadémie osobnostného rozvoja, ktorej hlavným poslaním je transformácia ľudských životov. 
Napísal knihu Mysli, Konaj, Zbohatni, ktorá sa stala bestsellerom v Čechách a na Slovensku. 
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Úvod 
 
Roky sa stretávam s ľuďmi, ktorí veria rôznym mýtom o finančnej slobode a bohatstve. Neuvedomujú si pritom,  
že ich tieto mýty (i napriek tomu, že sa nezakladajú na pravde) brzdia v tom, aby dosiahli finančnú slobodu.  
 
Prejdeme si 10 najčastejších mýtov, ktorým ľudia veria. Ukážem vám, ako vnímam tieto mýty ja.  
Môžete z nich načerpať inšpiráciu k tomu, aby ste vykročili o krok vpred k vašej finančnej slobode. 
 !
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Mýtus č. 1 
 
Peniaze kazia charakter. 
 
Tomuto mýtu verí veľa ľudí. Ja viem, niektorí z vás sa na tom pousmejú a vedia, že peniaze nekazia charakter. Je však 
obrovské množstvo ľudí, ktorí tomuto mýtu naozaj veria. V skutočnosti je to tak, že peniaze charakter odhaľujú.  
 
Peniaze dávajú ľuďom moc. A moc odhaľuje ľudský charakter. Je len na vás, čo s peniazmi robíte. 
 
Je to ako s nožom. Nôž sa dá použiť na krájanie zeleniny a na nakŕmenie hladných ľudí, ale dá sa použiť aj na zabitie. 
Takisto je to aj s peniazmi. Vy určujete ich smer.  
 

Peniaze nie sú dobré ani zlé. Peniaze sú a my im dávame význam a hodnotu. 
 
Je veľa bohatých ľudí, ktorí zakladajú charity a pomáhajú chudobným ľuďom. A áno, sú aj bohatí ľudia, ktorí sú 
arogantní a zlí. Za to ale nemôžu peniaze. 
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Mýtus č. 2 
 
Ja za to nemôžem, že teraz nemám peniaze, nenarodil som sa do bohatej rodiny. 
 
Áno, ja viem, nemôžete za to, kde ste sa narodili. Nemôžete za to, že sa vaši rodičia rozviedli, akú vám dali výchovu, 
aké vzdelanie ste v škole dostali, v akom prostredí ste vyrastali. 
 
Ale úprimne, môžete za to, ako sa dnes k situáciám staviate. Len vy sa môžete rozhodnúť, kam sa budete uberať  
v budúcnosti, kam bude smerovať váš život. Viem, že nemôžete za všetko, čo sa vo vašom živote deje, ale môžete 
ovplyvniť svoj postoj k tomu, čo sa vám udialo a následne podľa toho konať.  
 
Mnohým bohatým ľuďom sa stávajú nepríjemné veci. Lenže to, čo ich odlišuje od bežných ľudí je to, že oni sa k nim 
postavia inak a rozhodnú sa, že svoju budúcnosť zmenia. Zoberú zodpovednosť za svoje činy do vlastných rúk. 
Pretože vedia, že komu dávajú zodpovednosť, tomu dávajú moc. Ak sa budú vyhovárať na to, že za to, čo sa im  
v živote stalo môže štát, sused, rodičia, vláda, tak vedia, že túto moc dávajú vláde, susedovi, štátu alebo rodičom.  
 
Preto aj vy zoberte zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk a urobte tak prvý krok k svojej finančnej slobode.  !
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Mýtus č. 3 
 
Som už!príliš!starý!na to, aby som zbohatol. 
 
Áno, starý alebo mladý.  
 
Je veľmi veľa príbehov úspešných, ktorí zarobili peniaze, aj keď boli starí alebo mladí. Napr. taký Zuckerberg, ktorý 
založil Facebook a stal sa najbohatším mužom planéty do 30 rokov. Alebo, opačne, na druhej strane plukovník 
Sanders, ktorý v 62 rokoch založil KFC – tzv. „proklatě dobré kuře“, a vytvoril jednu z najúspešnejších fastfoodových 
spoločností na svete. Pritom mal 62 rokov.  
 
Vždy sa dá začať. Otázka je, či naozaj začať chcete.  
 
Možno by ste aj chceli, ale zväzuje vás strach a obava a len hľadáte nejaký dôvod, prečo tak neurobiť.  
Dá sa to zmeniť. 
 
Rozhodnutie je na vás.  !
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Mýtus č. 4 
 
Život si treba užívať!teraz. Môžem si dovoliť!kúpiť!to, čo sa mi zachce. Ak na to 
nemám, nevadí, požičiam si peniaze. 
 
Viem, že teraz mnohým ľuďom prebehne hlavou: „Teraz tvrdo pracujem a zaslúžim si nový mobil, televízor, alebo 
drahú dovolenku.“  
 
Často si ľudia kupujú veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujú. Nevedia si odpustiť nový iPhone, ktorý stojí 700 eur, 
pričom ten starý telefón plní svoju funkciu naplno. Riadia sa okolím, riadia sa reklamou. Reklama na nich búši  
z každej strany: „Tieto novinky musíš mať.“  
 
Niekedy si ľudia kupujú veci, ktoré nepotrebujú, aj keď na ne nemajú peniaze. Napr. nový televízor. Nemajú naň, tak 
si požičajú. Veď pôžičku im núkajú na každom mieste. Tu však platí, že každý skutočne bohatý človek sa na začiatku 
dokázal uskromniť.  
 
Bohatí ľudia sa riadia pravidlom: „Míňaj menej ako zarobíš.“ Ušetrené peniaze potom investujú. Pretože chcú, aby im 
peniaze tvorili ďalšie peniaze. Prvým krokom preto je uskromniť sa. Žiť tak, že vždy, keď si niečo budem kupovať, 
rozmyslím si, či to v skutočnosti potrebujem.  !
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Mýtus č. 5 
 
Nedokážem zbohatnúť, pretože zamestnávateľ!mi nechce zvýšiť!plat. 
 
Zvýšenie platu je dobrý štart k tomu, aby človek zarábal viac peňazí. Ale je to len štart. Prečo? Čo sa stane, ak vás 
zamestnávateľ prepustí? Koľko budete zarábať? Čo sa stane, ak pôjdete do dôchodku? Čo sa stane, ak pôjdete na 
materskú? Jasné, príjem vám prudko klesne.  
 
Cieľom je nemať príjem závislý na vašom čase. Bohatí ľudia to v skutočnosti robia tak, aby zarábali peniaze, aj keď sú 
na dovolenke. Využívajú systémy a stratégie, ktoré im dovolia zarobiť peniaze bez toho, aby museli investovať svoj 
čas. Preto, ak sa chcete stať skutočne bohatým, tak povýšenie v práci a výška platu nie je to, čo vás v budúcnosti 
urobí naozaj bohatým. Naozaj bohatým vás urobí to, že začnete využívať stratégie a systémy ako bohatí ľudia, aby 
ste mohli zarábať peniaze bez toho, aby ste museli byť v práci. 
 
Ale začnime najprv zvýšením platu. 
 
Suma, ktorú máte na výplatnej páske je vaša hodnota, za ktorú ste ochotný predať vaše schopnosti. V čom ste iný 
ako je váš kolega? V čom ste lepší? Čo je vaša pridaná hodnota, aby dal niekto za vašu prácu viac peňazí vám ako 
ostatným?  
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Ak chcete zvýšiť plat od vášho zamestnávateľa, tak si položte otázky: 
 

  Prečo by to mal urobiť?  
 

  Akú pridanú hodnotu prinesiem pre firmu oproti tomu, čo som prinášal doteraz? 

 
  To, že mi zvýši plat mu prinesie do firmy viac peňazí, objednávok ....,  alebo sa mu zvýšia len náklady?  

 
  Je moja pozícia nenahraditeľná pre firmu, alebo som ľahko nahraditeľný? V čom som pre firmu nenahraditeľný? 

 
Ak máte prínosné odpovede na tieto otázky, tak vaša šanca, že vám váš šéf zvýši plat prudko rastie. V najhoršom 
prípade vás vyhodí! Čo by ste urobili potom? 
 !
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Mýtus č. 6 
 
Na zbohatnutie už!nie sú!žiadne príležitosti. 
 
Tak ako je možné, že každý deň vzniká nová úspešná firma? Tých príležitostí je dnes naozaj tak veľa, ako nikdy 
predtým. Sú to rôzne obchodné systémy, multi level marketingové spoločnosti, obchodovanie na burze, podnikanie, 
internet, mobilné aplikácie, frančízy… Je toho naozaj, naozaj veľa. Treba mať len otvorené oči a hľadať príležitosti. 
 
Dnes sa dá zarobiť takmer na všetkom. 
 
V podnikaní sa zarába tým, že budete riešite problémy iných ľudí. Zarábať sa dá na tom, že sledujete, aký problém 
ľudia majú, nájdete riešenie na tento problém a jednoducho im to riešenie predáte. 
 
Prečo? 
 
Pretože ľudia majú každý deň nejaký problém, ktorý potrebujú vyriešiť a potrebujú s ním pomôcť. A radi si za 
riešenie zaplatia. Porozmýšľajte nad tým, čo vás momentálne trápi. A či by sa vám páčilo, keby vás niekto toho 
problému zbavil. 
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Mýtus č. 7 
 
Pravdepodobnosť, že zbohatnem je malá. 
 
Ak si to myslíte, tak je to asi pravda.  
 
Totiž, všetko je o tom, čomu veríte. Ak veríte tomu, že pravdepodobnosť, že zbohatnete je naozaj malá, tak 
nezbohatnete. Ale ak veríte, že máte veľkú šancu, tak postupom času, pokusmi - omylmi, opakovane ďalšími 
pokusmi a omylmi sa vám to po čase podarí. Netvrdím, že to bude zo dňa na deň, za týždeň alebo za mesiac. 
Ale postupom času sa vám to podarí.  
 
Ak teraz rozmýšľate o tom, ako presvedčiť vašu hlavu, aby začala veriť tomu, že to dosiahnete, je tu jedno 
jednoduché a rýchle riešenie. Začnite si po večeroch čítať životopisy úspešných ľudí. Uvidíte, čo dokázali a zistíte, že 
aj oni sa stretávali s obrovskými problémami, odhalíte ako ich riešili, ako pritom mysleli a ako si dôverovali.  
 
Inšpirujte sa týmito príbehmi. Tieto príbehy vás môžu nakopnúť k tomu, aby ste si začali viac veriť, viac dôverovať  
a pustili sa do akcie. 
 !
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Mýtus č. 8 
 
Bohatstvo je len otázkou šťastia a ja som šťastie nemal. 
 
Ako sa hovorí: „Cesta k úspechu je vydláždená množstvom zlyhaní.“  
 
To, čo robí rozdiel medzi úspešnými a bežnými ľuďmi je to, že úspešní ľudia sa neboja urobiť chybu. Úspešní ľudia 
robia viac chýb ako bežní ľudia. Keď Edison pracoval na vynájdení žiarovky, urobil viac ako 10 000 neúspešných 
pokusov a až potom sa mu podarilo vyrobiť skutočne dobrú žiarovku, ktorá svieti. Rozhodol sa, že pôjde aj cestami 
neúspechu, aby nakoniec dosiahol úspech.  
 
Bohatí ľudia konajú. To, či budete v budúcnosti bohatí, nie je otázka šťastia. Prečítajte si životopisy úspešných. 
Častokrát zlyhávali, ale vždy sa postavili a pokúsili sa to urobiť lepšie. A nikdy sa nevzdávali svojho sna. 
 

Šťastie treba pokúšať každý deň a ukázať mu, že to s vašimi snami a cieľmi myslíte vážne. 
 
Zaslúžite si ho tým, že pôjdete stále do akcie. A ak príde neúspech, rozanalyzujete to, zistite, kde ste urobili chybu, 
poučte sa z toho a pustite sa do toho ešte raz. 
 !

http://www.makacvsbohac.sk/ebook-otazky-o-peniazoch-andymu-winsonovi-priamo-na-telo/
http://www.makacvsbohac.sk/ebook-otazky-o-peniazoch-andymu-winsonovi-priamo-na-telo/


 

! 15 Otázky na telo - Andy Winson & peniaze 
Najpálčivejšie otázky a odpovede na osobné financie Andyho Winsona 

STIAHNUŤ ODPOVEDE ZDARMA 

Mýtus č. 9 
 
Ja sa to nedokážem naučiť, neviem ani, kde mám začať, čo mám urobiť. 
 
Úprimne si teraz odpovedzte na otázku: „Čo všetko som už urobil preto, aby som sa to naučil?“ Naučiť sa základné 
princípy bohatstva nie je ťažké. Bohatstvo totiž stojí na troch základných kameňoch:  
 

  Kameň Mysli 
 

  Kameň Konaj 
 

  Kameň Zbohatni 
 
Kameň Mysli hovorí o tom, že by ste si mali veriť a zobrať zodpovednosť za seba do vlastných rúk. Že by ste mali začať 
premýšľať, ako premýšľajú bohatí ľudia.  
 
Kameň Konaj hovorí o tom, ako máte správne zaobchádzať s peniazmi. Že nemáte míňať peniaze na veci, ktoré  
v skutočnosti nepotrebujete. Máte s nimi správne hospodáriť a správne narábať s pôžičkami. A ušetrené peniaze 
správne investovať.   
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Mýtus č. 9 
 
Kameň Zbohatni hovorí o tom, že by ste mali používať správne stratégie a systémy. V čase internetu je obrovské 
množstvo ľudí, ktorí sú naozaj úspešní a bohatí, a ktorí sa chcú o svoje know-how podeliť. Stačí ich na internete nájsť 
a začať používať ich stratégie a systémy. Učením sa od úspešných si cestu k bohatstvu môžete výrazne skrátiť. 
 
Základné princípy bohatstva naozaj nie sú ťažké. Dokáže sa ich naučiť takmer každý. Otázka je, či tomu chcete 
venovať čas a energiu. 
 

Bohatí ľudia majú chuť púšťať sa do nových vecí, učiť sa a hlavne konať. 
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Mýtus č. 10 
 
Teraz nie je vhodný!čas, aby som s tým niečo urobil. 
 
Úprimne, najvhodnejší čas bol včera. Dnes je až druhý najvhodnejší deň. Dokedy chcete čakať? Čo si poviete o rok?  
A čo si potom poviete o dva roky? Na čo je dnes pre vás správny čas?  
 
Keď sa nad tým zamyslíte,  tak si uvedomíte, že celý život je len o otázke priorít.  
 
Priorita je to, čomu venujete pozornosť a čo v skutočnosti chcete dosiahnuť. Zamyslite sa nad tým, čo dnes robíte,  
čo je pre vás v živote dôležité. Potom si rozanalyzujte, či tie aktivity, ktoré dnes robíte, smerujú k tomu, čo chcete  
v živote dosiahnuť. Ak nie, tak zmeňte priority.  
 
Ak je pre vás prioritou byť bohatý, tak dnes je ten správny čas začať.  
 !
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Otázky o peniazoch Andymu Winsonovi priamo na telo 

 
Mám pre vás pripravené jedno prekvapenie. Odpovedal som na chúlostivé otázky. Veľa ľudí totiž zaujíma, ako som v 
živote postupoval ja. Či som mal len to povestné šťastie alebo nie. Tak sa pozrime na otázky, ktoré som zodpovedal. 
 
 

 Máš dlhy? A kolko? 

 Mal si už niekedy exekúciu? 

 Koľkokrát si skrachoval? 

 Koľko si najviac zarobil za mesiac a za čo to bolo? 

 Ak by si mal poradiť len jednu vec,!čo mám robiť na to, aby som bol úspešný, čo by to bolo? 

 Zažil si niekedy, že si bol úplne na dne? 
 

 
Stiahnite si ebook a pozrite sa na moje, možno niekedy až!šokujúce odpovede. 
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Prajem vám úspešnú cestu za vašou finančnou slobodou. 
 
          !
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