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Wiele osób robi z biznesu wyższą ate atykę tylko dla wtajemniczonych. 

Doprowadza to wrę z do ezoteryzacji biznesu. 

Z milionerów ro i się ie alże ity z y h bogów. 

Spotkałeś się pew ie z ty  podejś ie  ie raz  

Koncentracja i determinacja 
[powrót do Spisu treś i] 

I  wię ej wie , ty  ardziej widzę, jak w isto ie rze zy biznes jest inherentnie właś iwie  
prosty! Dlatego na szkole iu u zyliś y się o niby prostych rzeczach takich jak produkty, 

ka ały dystrybucji i systemy promocji, poukłada e w aoliwio ą aszy kę iz esową. 

Ale iektórzy ały i lata i ie do hodzą do tak prostego poj owa ia przedsię ior zoś i, 
łądzą  w poszukiwa iu kolej ej agi z ej sztuczki, kolejnego chwytu na milion. 

Patrzę a ludzi na Chomiku i jedy ie o widzę, to agro adze ie dziesiątek kradzionych 

szkoleń, których igdy ie dadzą rady o ejrzeć – a o dopiero ówić o wdroże iu tej 
wiedzy? 

 

Li zy się deter i a ja, a ta wypływa z koncentracji, a ta wypływa ze zrozumienia 

fundamentów. 

Koncentracja i determinacja – zy a pew o? Sprawdź y, o a te  te at . i . 
rozprasza ia się i hwyta ia  srok za ogo  ówią starożyt i: 

O zy twe ie h patrzą wprost, powieki swe skieruj przed sie ie. Uważaj gdzie krok asz 
postawić, wszystkie swe drogi uważaj za pew e. (Prz 4,25-26) 

Efekt uboczny biznesu 
[powrót do Spisu treś i] 

Druga sprawa: wiele osó  już rozu ie a zy  się trze a sko e trować, a y 
pie iądze yły jakby efekte  u o z y  działal oś i. 

Wie  jed ak, że tłu a ze ie istoty misji tudzież powołania iz esu ędzie dla ie przez 
wiele lat walką z wiatraka i  

Jeśli widziałeś oje ostat ie agra ia wideo, yć oże zauważyłeś jak zytel i y defi iują 

swoje biznesy w komentarzach pod nagraniem. 
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Zdefiniuj swój biznes 
[powrót do Spisu treś i] 

Każdy iz es defi iowa y jest produktowo: 

Sprzedajemy kafelki i odkurzacze. 

Na parędziesiąt osó  ikt ie powiedział, że zaj uje się klie ta i XYZ, a i jakie pro le y 

rozwiązuje, tudzież potrze y zaspokaja. 

Z ty  ie jest tak źle.  

Gorzej jeśli ktoś defi iuje swój iznes poprzez swoje cele finansowe (takich u nas na blogu 

ie yło, to zwykle podejś ie osó  po zątkują y h:)). 

Bo taki los chciwych zysku: Za iera i  włas e i h ży ie. (Prz 1,19) 

Aż trud o i wyrazić jak prawdziwe są to słowa, a wie , bo yłe  po jed ej i po 

drugiej stronie barykady. 

Ty jed ak wiesz już lepiej, że:  

Suk es wypływa z ko e tra ji a grupie do elowej i wybraniu sobie ich potrzeby lub 

pro le u, a który  się… uwaga, uwaga… sko e truje y!  

Koncentracja na interesie klienta  

przy iąga klie tów.  

Ko e tra ja a aszy  włas y  i teresie  
i  ie przy iąga. 

  

http://www.strategie-rozwoju.pl/
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=539


  O PROSTOCIE BIZNESU 

www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 5 

Zmodyfikuj nawyki 
[powrót do Spisu treś i] 

Trzecia sprawa: a szkole iu wspo i ałe  o rytuała h. Pokazałe  przykład oi h 
włas y h. Czuję, że iedostate z ie o o podkreśliłe  wagę „opisa ia” swoich 

rytuałów dla sa ego siebie. A y wdrożyć u sie ie jakieś nowe nawyki, najlepiej jest 

ko kret ie je zapla ować. Czyli, w zależ oś i od etapu a który  jesteś, ko ie z ie rozpisz 

dokład ie i konkretnie: 

1. Swój plan dnia roz ity a godzi y, z uwzględ ie ie  kiedy stosowa y jest 

jaki „rytuał”, p.: 

 Kiedy dokład ie iegasz?  

 Kiedy asz zas a odzie ą lekturę? Itd. 

 8:00 – pobudka  

 8:15 – … i o dalej? 

Koniecznie to zaplanuj! W te  sposó  ożesz z odyfikować swoje awyki! 

2. Swój plan tygodnia, analogicznie jw.:  

 Kiedy masz cotygodniowe spotkanie z mentorem?  

 Kiedy grupę mastermind?  

 Kiedy na coaching?  

 Kiedy na basen?:) Itd. 

Jeden i drugi plan jest podstawowym arzędzie  wdraża ia z ia  w swoi  ży iu.  

Niestety sa o posta owie ie so ie zegoś zwykle jest jedy ie po oż y  ży ze ie    

Dlatego igdy ie „posta awia y”.  

Planujmy konkretnie: co, gdzie, jak i kiedy.  
Po ęsku  

Ty  „zada ie  do owy ” opty isty z ie koń zę.  

Trzymam kciuki za Twoje owe rytuały!  
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