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W

Nawyki milionerów
i miliarderów

iększość ludzi, którzy zdobyli swoje miliony
lub miliardy pracą własnych rąk, odznacza się
szczególnymi nawykami wyróżniającymi ich

spośród przeciętnych osób. Ponieważ pełne dziewięćdziesiąt
pięć procent naszych zachowań ma swoje źródło w utrwa-
lonych odruchach, kluczem do sukcesu jest wypracowanie
dobrych przyzwyczajeń i podporządkowanie się im. To one
zdecydują, czy uda Ci się osiągnąć sukces. Nawyki będą miały
większy wpływ na Twoją finansową sytuację niż Twoje
wykształcenie, pochodzenie, a nawet odziedziczony majątek.
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26 Zarabiaj więcej pieniędzy

10 nawyków, które możesz
w sobie zaszczepić
Przyjrzyjmy się najważniejszym zwyczajom bogatych ludzi.

1. Ciężka praca i samodyscyplina

Wywiady przeprowadzone przez zespół „Forbesa” pracujący
nad listą czterystu najbogatszych ludzi Ameryki pokazują,
że ich nawykiem numer jeden jest ciężka praca i samody-
scyplina.

W trakcie rozmów z ludźmi, którzy dorobili się milio-
nów własnym wysiłkiem, pytano ich również o to, co uwa-
żają za główny powód swojego niezwykłego sukcesu — sie-
demdziesiąt sześć procent tych bogaczy odparło, że ciężka
praca i samodyscyplina są ich zdaniem ważniejsze od wszel-
kich innych atrybutów.

Thomas Stanley, autor książki The Millionaire Next Door,
przeprowadził wywiady z ponad tysiącem świeżo upieczo-
nych milionerów i odkrył, że osiemdziesiąt cztery procent
z nich uważa ciężką pracę i samodyscyplinę za główną przy-
czynę sukcesu, jaki odnieśli w swoich branżach. Napoleon
Hill, autor książki Myśl i bogać się, przez całe życie badał
zachowania bogatych ludzi i doszedł do wniosku, że „samo-
dyscyplina odgrywa KLUCZOWĄ rolę w ich drodze do
wielkich pieniędzy”.

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/rf/zawiep
http://onepress.pl/rt/zawiep


Nawyki milionerów i miliarderów 27

Żadnego chodzenia na skróty

Na szlaku prowadzącym do sukcesu nie ma żadnych skrótów.
Mój przyjaciel Charlie Jones zwykł powtarzać: „Boczne dróżki
prowadzą na manowce”. Nie słuchaj ludzi, którzy mówią
Ci, że można dojść do wielkich pieniędzy bez naprawdę
ciężkiej pracy trwającej przez naprawdę długi czas. Większość
miliarderów potrzebowała dwudziestu lat pracy w swojej
dziedzinie, by zgromadzić odpowiednią masę krytyczną
i przebić się do grona największych bogaczy.

Okazuje się, że milionerzy pracują po sześćdziesiąt godzin
tygodniowo lub więcej, a cały ich zawodowy wysiłek jest sku-
piony na formach aktywności przynoszących dużą korzyść.

Przeciętny człowiek pracuje czterdzieści godzin tygo-
dniowo albo nawet mniej. Pięćdziesiąt procent tego czasu
albo jeszcze więcej marnuje na jałowe pogaduszki ze współ-
pracownikami, e-maile i media społecznościowe, przerwy
na kawę i wypady na lunch oraz ogólne wahania produktyw-
ności. W rezultacie, jeśli zliczyć czas rzeczywiście poświę-
cony na wytwarzanie wartości, przeciętny człowiek przepra-
cowuje jakieś dwadzieścia godzin tygodniowo.

Wczesna pobudka

Niedawne badania pokazują, że milionerzy wstają zwykle
przed szóstą rano. Zrywają się z łóżka mniej więcej na trzy
godziny przed swoim pierwszym spotkaniem lub zadaniem
zaplanowanym na dany dzień. Zaraz po wstaniu od razu
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28 Zarabiaj więcej pieniędzy

zaczynają się uwijać, realizując mniej więcej pięć porannych
rytuałów, takich jak gimnastyka, chwila na lekturę, medy-
tacja, planowanie i przygotowania.

Starannie planują i organizują swój rozkład dnia, więc
w momencie gdy przeciętna osoba dopiero wygrzebuje się
z pościeli, człowiek, który samodzielnie dorobił się milionów
albo miliardów, ma już za sobą dwie albo trzy godziny pracy.
Ci ludzie nie tracą czasu.

2. Dobrze wykorzystuj swój czas

Nawyk numer dwa polega na tym, że bogacze starannie
gospodarują swoim czasem, przeznaczając go na najważniej-
sze zajęcia, w jakie można go zainwestować. Ktoś zapytał
niedawno Warrena Buffeta o największy sekret jego sukcesu.
Miliarder odpowiedział: „Mój sekret jest prosty: odpowiadam
NIE na każdą prośbę o chwilę mojego czasu. Nieważne, kto
i w jakiej sprawie o to prosi, po prostu automatycznie odma-
wiam. Robię to bez chwili zwłoki i często, żeby mieć dość
czasu na tych kilka zadań, które mogą bardzo wiele zmienić”.
Steve Jobs mówił dokładnie to samo.

Skoro ciężka praca i samodyscyplina stanowią najważ-
niejsze nawyki prowadzące do finansowego sukcesu, to nasze
pierwsze pytanie brzmi: Jakie działania możesz podjąć już
w tej chwili, by zacząć je sobie przyswajać?

W dalszej części tej książki podsunę Ci kilka pomysłów,
które możesz wykorzystać, by zaszczepić sobie takie nawyki,
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Nawyki milionerów i miliarderów 29

jakich pragniesz, w szybszym tempie, niżby Ci się to wyda-
wało możliwe.

3. Jasne cele i plany

Trzeci nawyk bogatych ludzi polega na tym, że stawiają sobie
jasne cele i zapisują plany ich realizacji, które stanowią mapę
drogową ich działań. Ktoś, kto buduje piękny dom, ma do
dyspozycji doskonały projekt, a człowiek konstruujący jakąś
wspaniałą maszynę opiera się na szczegółowym modelu
inżynieryjnym.

Natomiast ludzie, którzy pragną zarobić mnóstwo pienię-
dzy, posiadają jasne, spisane cele i plany, które realizują.

Jeśli chodzi o bogaczy, to rzecz nie tylko w tym, że sta-
wiają sobie cele w każdej sferze swojego życia — według
niedawno opublikowanych badań osiemdziesiąt pięć procent
milionerów posiada jeden wielki cel. Czasami nazywają go
ONZA — Ogromna Nieposkromiona Zuchwała Ambicja.

Napoleon Hill napisał w Myśl i bogać się, że życie czło-
wieka zaczyna być wspaniałe dopiero wtedy, gdy rozbudzi on
w sobie palące pragnienie realizacji Wielkiego Konkretnego
Celu będącego centralnym punktem jego egzystencji. Kon-
centracja całej energii na dojściu do tego celu może mieć
niezwykle pozytywny wpływ na Twoje życie. Niezależnie od
tego, co robisz, gdy tylko wykonujesz jakąś pracę, nieustan-
nie rozmyślasz, jak zrealizować tę jedną wielką ambicję.
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30 Zarabiaj więcej pieniędzy

Wielkie odkrycie

W trakcie tysięcy kursów i seminariów prowadzonych
z ludźmi na całym świecie odkryliśmy, że gdy pracujesz nad
swoim głównym celem, szczególnie jeśli ma on charakter
finansowy, prawie mimochodem zaczynasz jednocześnie
robić postępy w realizacji wszystkich swoich pozostałych
celów.

Milionerzy działają na podstawie jasno określonych pla-
nów, których układaniem zajmują się z dużym wyprzedze-
niem. Napoleon Hill stwierdził kiedyś: „Zaczątkiem wszel-
kiego sukcesu jest tworzenie nowych planów, kiedy stare
zawiodą”. Jeśli zawalisz planowanie, to tak, jakby Twoim
planem było zawalić. Mętne cele i plany to główny powód
niepowodzeń, marnotrawionego czasu i utraty zainwesto-
wanych pieniędzy.

Na koniec trzeba zauważyć, że milionerzy wyznaczają
sobie środki działania, miary postępu i terminy realizacji
każdego ze swoich celów. Sami wywierają na siebie presję.
Nie pozwalają sobie iść na łatwiznę. Nieustannie monitorują
własne postępy.

Podsumowując, bogaci ludzie mają jasno zidentyfiko-
wane cele, działają na podstawie przejrzystych, spisanych
planów i nieustannie kontrolują, jak im idzie, dobierając
odpowiednie narzędzia oraz przestrzegając ustalonych przez
siebie terminów i standardów, żeby non stop pracować nad
realizacją swoich zamierzeń.
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Zig Ziglar często powtarzał: „Jeżeli będziesz dla siebie
surowy, życie będzie dla ciebie pobłażliwe. Ale jeżeli upar-
cie będziesz dla siebie pobłażliwy, życie obejdzie się z tobą
w bardzo surowy sposób”.

4. Oszczędzaj pieniądze

Czwarty nawyk samodzielnie wzbogaconych milionerów
polega na tym, że są oszczędni. Już o tym wspominaliśmy.
Uważnie gospodarują swoimi pieniędzmi. Milionerzy, szcze-
gólnie ci, którzy dopiero pną się w górę, nie kupują nowych
domów. Nie kupują wielu rezydencji w różnych miejscach.
Nie kupują samolotów ani jachtów. Nie kupują nawet nowych
samochodów. Kupują dobre, ale używane auta i inwestują
zaoszczędzony kapitał. Dbają o to, żeby wszystkie ich pie-
niądze pracowały.

David Bach, autor książki The Automatic Millionaire,
spopularyzował koncept znany jako „czynnik latte”. Jak
stwierdził: „Zamiast wydawać pięć dolarów dziennie na latte
ze Starbucksa, pij zwykłą kawę, a te pięć dolarów odłóż do
skarbonki. Uzbiera się z tego dwadzieścia pięć dolarów na
tydzień i sto dolarów na miesiąc, a jeśli będziesz tak postę-
pował przez całą swoją karierę, zgromadzisz ponad milion
dolarów dzięki zainwestowaniu tych pieniędzy w dobry
fundusz inwestycyjny”. Nie szastaj drobnymi sumami,
a w niedługim czasie będziesz obracał wielkimi.
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Drobne głupstwa

Warren Buffet jest bohaterem anegdoty opowiadającej o tym,
jak to pewnego razu grał w golfa i jeden z jego przyjaciół
stwierdził: „Warren, założę się z tobą o tysiąc dolarów, że
nie trafisz stąd w green1”.

Dopiero zaczynali rozgrywkę, więc pole green było daleko
od nich, choć trafienie w nie za jednym uderzeniem było
możliwe. Jednak Warren popatrzył w tamtym kierunku
i odparł : „Nie. To nie jest dobry zakład”.

Jego przyjaciel nalegał: „No coś ty, Warren, tysiąc dola-
rów to dla ciebie drobniaki — tyle co nic”.

Warren odpowiedział: „Kto popełnia drobne głupstwa,
popełnia też wielkie głupstwa. To nie jest dobry zakład, więc
nie zamierzam go przyjąć”.

W tych słowach kryje się wielka mądrość — kto popełnia
drobne głupstwa, popełnia też wielkie głupstwa. To jedna
z głównych przyczyn, dla których ludzie dożywają emery-
tury w biedzie. Zatem postanów już dziś, że nie będziesz
popełniał drobnych głupstw.

5. Przykładaj wagę do każdego szczegółu

Nawyk numer pięć polega na tym, że milionerzy przyglądają
się szczegółowo każdemu detalowi swoich inwestycji i wydat-

                                            
1 Green — obszar pola golfowego o bardzo krótko przyciętej trawie

(przyp. red.).
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ków, zanim podejmą decyzję. U podstaw moich największych
życiowych pomyłek leżał brak należytej staranności, podob-
nie jest w przypadku wielu innych osób. Przed podjęciem
ostatecznej decyzji zdarzało mi się zaniechać odpowiedniego
rozeznania i zadowalałem się jedynie pobieżnym sprawdze-
niem wszystkich istotnych faktów.

Z kolei najlepsze biznesowe decyzje, jakie mam na swoim
koncie, były poprzedzone bardzo uważnym rozeznaniem.
Najpopularniejszym hasłem współczesnego biznesu jest chyba
słowo „weryfikacja”. Weryfikuj wszystko, zanim zainwestu-
jesz w coś pieniądze albo czas.

Milionerzy nie lubią tracić pieniędzy. Mają do tego emo-
cjonalne podejście. Są przekonani, że zdobyli swój majątek
tak ciężką pracą, iż sama myśl o tym, by go trwonić tylko
z powodu niesprawdzenia czegoś, budzi w nich irytację
i oburzenie.

6. Naucz się kochać oszczędzanie
pieniędzy

Nawyk numer sześć polega na tym, że milionerzy koncen-
trują się na akumulacji środków finansowych. Pragną
zarówno robić wielkie pieniądze, jak i utrzymywać te wiel-
kie pieniądze w swoim posiadaniu. Pewien bogaty mentor
powiedział mi kiedyś: „Liczy się nie to, ile zarabiasz, tylko
to, ile zdołasz zatrzymać dla siebie”.
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Większość osób pragnie „bawić się i balować, dopóki
tatko nie zabierze im bryki”2. Mój przyjaciel Denis Waitley
mawiał: „Ludzie ze szczytu społeczeństwa realizują cele, pod-
czas gdy przeciętni ludzie przeznaczają cały swój czas na roz-
ładowywanie napięcia. Przez cały dzień rozmyślają o relaksie
i zabawie, o oglądaniu telewizji i o spotkaniach z przyjaciółmi”.

Milionerzy myślą długoterminowo i nieustannie snują
rozważania o akumulacji kapitału. Wspaniałe, a może nawet
najwspanialsze w historii odkrycie polega na tym, że „stajesz
się tym, o czym myślisz przez większość czasu”.

Jeżeli nieustannie rozmyślasz o zdobywaniu i utrzymaniu
pieniędzy, o akumulacji kapitału, to zgromadzisz go o wiele
więcej, niż gdybyś ciągle rozmyślał o wydawaniu pieniędzy,
kupowaniu nowych zabawek i imprezowaniu.

7. Bądź wysoce produktywny

Siódmy nawyk milionerów samodzielnie dochodzących do
swojego majątku polega na tym, że są bardzo produktywni
i dobrze wykorzystują swój czas. To jedna z najważniejszych
cech.

Czasami pytam swoich widzów: „Ile godzin liczy doba
Billa Gatesa?”. Zawsze odpowiadają, że dwadzieścia cztery.
Następnie pytam ich, ile godzin liczy ich własny dzień. Od
razu widzą, do czego zmierzam.

                                            
2 Tekst piosenki Fun Fun Fun zespołu Beach Boys (przyp. tłum.).
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Niezależnie od tego, czy jesteś najbogatszym, czy naj-
biedniejszym człowiekiem na świecie, budząc się każdego
poranka, masz przed sobą piękne, świeżutkie, lśniące dwa-
dzieścia cztery godziny. To do Ciebie należy decyzja, co
z nimi zrobisz. Wszystko zależy od Twoich priorytetów.

Głównym powodem marnej produktywności niektórych
osób jest to, że nie wyznaczają sobie priorytetów i w rezul-
tacie nie przeznaczają swojego czasu na najbardziej warto-
ściową pracę.

Istnieją trzy kluczowe techniki wspierające rozwój wyso-
kiej produktywności:

Po pierwsze, ludzie, którzy dorobili się milionów wła-
snym wysiłkiem, planują z góry każdy swój dzień. Nie podej-
mują działań, jeżeli nie zostały one zaplanowane.

Po drugie, rozparcelowują swój czas na podstawie jasnych
priorytetów. Wszystko jest starannie przemyślane. Zadają
sobie pytania: „Jeżeli mógłbym dziś zrobić tylko jedną rzecz,
to jakie działanie przyniosłoby mi największą wartość? Jakie
działanie zagwarantowałoby mi, że mój wysiłek przyniesie
najwięcej dobrego?”.  I właśnie od tego zaczynają.

Po trzecie, milionerzy i miliarderzy nieustannie skupiają
się na tym, by wykorzystać swój czas w jak najbardziej poży-
teczny sposób. Stosuj po prostu zasadę Warrena Buffeta: jeżeli
jakieś działanie nie stanowi najkorzystniejszej opcji na zain-
westowanie Twojego czasu, to powiedz mu „nie”.
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8. Nigdy nie przestawaj się uczyć

Ósmy nawyk milionerów polega na tym, że nieustannie
chłoną nowe idee. Ciągle się uczą, czytają i słuchają. Przeciętna
bogata osoba przeznacza mniej więcej dwie, trzy godziny
dziennie na lekturę i na zdobywanie informacji, dzięki któ-
rym może być na bieżąco z wydarzeniami ze swojej branży
i poszerzać swoją wiedzę. Tacy ludzie pochłaniają jedną albo
dwie książki na tydzień. Czytają czasopisma i biuletyny. Ścią-
gają z internetu dane na temat nowości ze swojej dziedziny,
które mogą mieć wpływ na ich zdolność do dalszego powięk-
szania swojego majątku.

Bogaci ludzie oglądają bardzo mało telewizji, zwykle mniej
niż godzinę dziennie, a jeśli już się na to decydują, to zwykle
wybierają wideo na życzenie albo Netflixa, żeby program nie
kolidował z ich harmonogramem.

Biedni i nieodnoszący sukcesów ludzie przeznaczają na
oglądanie telewizji niestety aż pięć godzin dziennie, a nie-
którzy nawet siedem albo osiem. Pierwszą rzeczą, jaką robią
po wstaniu z łóżka, jest włączenie telewizora. Jest to również
pierwsza czynność, jaką wykonują, gdy wracają wieczorem
do domu.

„Wall Street Journal” wykonał badania poświęcone
nawykom związanym z oglądaniem telewizji i porównał je
z dochodami respondentów. Okazało się, że najbogatsi ludzie
trzymają odbiorniki telewizyjne w innych pomieszczeniach
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niż salon czy miejsce rodzinnych spotkań. Żeby coś obejrzeć,
muszą się ruszyć z miejsca i przejść do odpowiedniego
pomieszczenia.

Biedni ludzie mają największe plazmy, na jakie ich stać,
ustawione w centralnym punkcie mieszkania, i oglądają tele-
wizję na okrągło. Twój odbiornik telewizyjny może Cię wzbo-
gacić albo zubożyć. Jeżeli go wyłączysz, możesz dojść do
wielkich pieniędzy. Natura nie znosi próżni, a już szczegól-
nie próżnowania, więc jeśli nie będziesz poświęcał czasu na
oglądanie telewizji, to pewnie zajmiesz się czymś bardziej
produktywnym. Zdobędziesz nową wiedzę. Skoncentrujesz
się na rozwijaniu swojego biznesu. Zaczniesz pracować nad
swoją kondycją, a co jeszcze lepsze, będziesz spędzał więcej
czasu z własną rodziną. Ograniczenie czasu marnowanego
przed telewizorem, zwiększanie swojej produktywności oraz
częstsze spotkania z rodziną to prosty przepis na sukces.

9. Zadawaj więcej pytań

Nawyk numer dziewięć milionerów i miliarderów polega na
tym, że zadają oni mnóstwo pytań i uważnie wysłuchują
odpowiedzi. Mówi się, że w przypadku Marka Zuckerberga
na każdą odpowiedź przypada aż pięć pytań — to bardzo
wysoki wskaźnik. Szef Facebooka zadaje pięć razy więcej
pytań, niż udziela odpowiedzi lub wydaje poleceń. Na
zdjęciach Mark Zuckerberg wygląda jak wielki, ciekawski
dzieciak. Ludzie z jego otoczenia twierdzą, że jest absolutnie
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fantastycznym człowiekiem. Nieustannie zadaje coraz to
nowe wnikliwe pytania, żeby jego pracownicy mogli coraz
lepiej myśleć nad podejmowanymi decyzjami.

A co robią ludzie, którym obcy jest sukces? Nieustannie
gadają. Mówią, co im tylko przyjdzie do głowy, nie czekając
z tym ani chwili. Zagłuszają inne osoby i wchodzą im w słowo.

10. Podejmuj inteligentne ryzyko

Nawyk numer dziesięć bogatych ludzi polega na tym, że są
gotowi podejmować ryzyko w celu powiększania swojego
majątku. Z niedawnego dodatku „Forbesa” poświęconego
miliarderom, którzy samodzielnie zbudowali swoje majątki,
można się dowiedzieć, że za główny powód swojego sukcesu
uważają gotowość do podejmowania ryzyka, zdecydowanie
większą niż u innych ludzi.

Nie oznacza to, że masz wyskakiwać z samolotu bez
spadochronu lub porywać się na szaleństwa. Jak mówi stary
żart: „Jeśli nic ci nie wychodzi za pierwszym razem, to spa-
dochroniarstwo chyba nie jest dla ciebie”.

Jednak bogaci ludzie podejmują ryzyko w inteligentny
sposób. Kiedy stawiają na szali swoje pieniądze, robią to na
podstawie wiarygodnych danych i solidnych kalkulacji.
Zanim podejmą decyzję albo przystąpią do działania, zaczy-
nają od starannego rozpoznania. Prawdopodobieństwa
porażki nie da się zredukować do zera, ale można je obniżyć

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/rf/zawiep
http://onepress.pl/rt/zawiep


Nawyki milionerów i miliarderów 39

dzięki uważnym przygotowaniom. Ludzie, którzy własnym
wysiłkiem doszli do milionowych lub miliardowych mająt-
ków, są gotowi podejmować ryzyko bez gwarancji sukcesu.

Fakty są takie, że jedyna droga do sukcesu wiedzie poprzez
niepowodzenia, ale pod warunkiem że potrafisz wyciągać
wnioski ze swoich porażek. Właściwie to można powiedzieć,
że nie ma czegoś takiego jak niepowodzenie, bo porażka to
tak naprawdę tylko informacja zwrotna.

Trzy zasady podejmowania ryzyka

Po pierwsze, bądź gotów wyjść poza swoją strefę komfortu.
Strefa komfortu to chyba największy wróg sukcesu. Więk-
szość osób zaczyna się z czasem czuć wygodnie w swojej aktu-
alnej sytuacji, więc opierają się wszelkim pokusom, żeby coś
zmienić lub żeby spróbować czegoś nowego i odmiennego.
Aby odnieść sukces, musisz być gotów na poszerzanie swo-
ich horyzontów, a także częściej próbować robić coś więk-
szego i lepszego niż kiedykolwiek wcześniej.

Po drugie, koncentruj się na nadarzającej się okazji, a nie
własnym bezpieczeństwie. Bogaci ludzie nieustannie poszu-
kują nowych sposobności, by móc działać na coraz większą
skalę i gromadzić coraz większy majątek. Przeciętni ludzie
poszukują bezpieczeństwa. Najwybitniejsi ludzie poszukują
okazji.
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Po trzecie, bogacze uważnie nadzorują swoje inwestycje.
Nie lubią tracić pieniędzy, więc poświęcają wiele czasu na
rozmyślania o tym, w co angażują swój kapitał i jak wyko-
rzystać go w jeszcze bardziej inteligentny sposób.
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