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Resnica za milijon
Živjo, sem Martin.
Martin Korošec. Me veseli.
In kdo ste vi?
Vem, da se osebno ne poznava. Je zdaj pravi čas, da se predstaviva?
Vljudno vas vabim, da izrečete svoje ime. Lahko tudi priimek.
Tako bova še bolj natančna. In natančnost je zelo pomembna.
Ker to je knjiga o denarju in premoženju.
A vas z njo ne bom učil, kako postanete milijonar.
Še več.
Naučil vas bom nekaj, kar je veliko pomembnejše kot postati milijonar.
Naučil vas bom, kako ostanete milijonar in kako to znanje prenesete na otroke.
Zato je to knjiga, ki vam bo odprla oči. Ker v svetu denarja ni nič tako, kot se zdi.
K sreči pa boste spoznali, da vas je sistem, ki mu zaupate, izkoristil.
Ko boste prebrali to knjigo, boste tako z znanjem osvobodili sebe in družino.
In potem bo na vas največja odločitev - kaj boste s tem znanjem naredili?
Sem Martin. Martin Korošec. In to knjigo sem napisal po 25 letih dela in podjetništva.
V dobri veri sem preizkusil skoraj vse načine pridobivanja denarja in njegovega plemenitenja.
Kljub temu sem opazil, da sam in velika večina, ki pridno dela ter ustvarja solidne prihodke,
denarja preprosto nima dovolj. Medtem ko en majhen krog ljudi neznansko bogati.
Ta knjiga zato razkriva delovanje sistema, ki učinkuje na vaše premoženje na načine, kot si sploh
ne upate pomisliti.
Je knjiga o svobodi, ki temelji na finančni varnosti.
Ko vam ni treba skrbeti, kaj bo jutri in ste lahko mirni tudi v času krize.
Ki vam daje znanje in omogoča, da se posvetite svojemu poslanstvu.
Poglavje za poglavjem boste tako spoznavali, da je vse, kar veste, privid. Da absolutna resnica ne
obstaja in da je manipulacija osnova denarnega sistema.
In zdaj vam razkrivam dejstvo, ki se je pred vami tako dobro skrilo, da se ga še sami ne zavedate.
Zapišite svoje ime in priimek na prazno črto.
_________________ sem milijonar, milijonarka.

Magnet za denar
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Preberite na glas! Slišite?

“Bogastvo, ki si ga ne morete niti
zamisliti, teče skozi vas.”
Rumi

Jaz, _________________, sem milijonar, milijonarka.
A le nekaj ljudi na milijon bo ob tem stavku prikimalo. Saj vem.
Toda dejstvo je, da ste milijonar, milijonarka tudi vi.
In kmalu boste izvedeli, zakaj to drži.
Kot tudi, zakaj kljub temu (še) tako ne živite.
Ker - ne glede s čim se ukvarjate boste v življenju pridobili dovolj denarja,
da postanete milijonar, milijonarka. Ja, tudi tisti z minimalnimi dohodki.
In ta knjiga vam bo razkrila, kako boste (končno) uživali v svojih milijonih.

Magnet za denar

