Jmenuji se Pavel Rudolf a vítám Vás v systému

Jak Být Bohatý .cz
Úvodem jsem se rozhodl učinit slib :

"Slibuji Vám tímto, že pokud se budete držet instrukcí, které se
dozvíte v mých materiálech a budete dělat to, co Vám poradím,
budete mít zajištěný hezký důchod a to možná v tak raném věku, že
byste to ani nečekal/a nebo chcete-li, budete mít dost peněz na to,
abyste mohl/a dělat jen to, co Vás bude bavit a jen tehdy, kdy na to
budete mít chuť."
Pavel Rudolf

Nejlepší reklama je samozřejmě prezentovat výsledky mého snažení. Nuže níže vidíte graf vývoje mých investic
za poslední řekněme rok a půl.

Fialová čára je přírůstek reálných peněz na kontě - moje průběžná investice. Oranžová čára
pak je zhodnocení mých investic. Zhodnocení vkladů za těch pár měsíců? Dosaďte si čísla.
A podobně jsou na tom všichni ti, kdo mých rad využili.
Faktem je, že se to skoro bojím někomu říct. Lidé tady v republice jsou zvyklí
na zhodnocení do 3% a když zkusili něco jiného s větším zhodnocením, většinou tvrdě
dopadli na zem. Chápu, pokud to tak budete brát také a pokud na moje rady nebudete brát
zřetel, nebudu se zlobit a je to Vaše cesta. Pokud považujete za jistotu vše, co Vám slibuje
náš zadlužený stát a banky společně s téměř prázdným garančním fondem, nebudu Vám to

vymlouvat. Jestli si opravdu myslíte, že zhodnocení okolo 3% Vám stačí na to, abyste se
v důchodu měl/a dobře, pak Vám to opravdu bude muset stačit. Pokud věříte, že do novin
píšou odborníci na slovo vzatí a že vše, co se v nich píše, je pravda a je nutné se podle toho
řídit, pak je to pravda a je nutné se podle toho řídit.
Ale uvažte, že kdyby to opravdu pravda byla a my se všichni podle toho řídili, byli bychom
všichni milionáři a nemuseli pracovat. Ale to nejsme, že. Takže někde bude asi chyba. A ta
chyba bude ve zdroji informací. Myslíme stejně, jako všichni ostatní, protože máme stejné
informace. Abychom dokázali myslet jinak, musíme změnit zdroj informací. A to je to, o co
se snažím. Ukázat Vám jiné informace a jiné možnosti a Vy zvažte, jestli se podle nich
budete řídit.
Mě opravdu nestačilo zhodnocení, které mi poskytovaly produkty, známé dodnes v ČR.
Zvláště poté, co jsem za deset let odkládání peněz do IŽP zjistil, že tam mám jen peníze, které
jsem si našetřil (aspoň ty). Stavební spoření šlo do kytek a korunu všemu dodalo, že náš stát
nejdříve solárníkům slíbil, že je bude podporovat a nakonec je zdanil. Kde se to stalo jednou,
stane se to i podruhé... Proto je třeba mít peníze z dosahu českého státu a přeměněné
na majetek. Tak jsem si zařídil účet v Lucembursku se zhodnocením okolo 10% ročně (loni
14,6%) a tam si posílám peníze. A daně z nich platit nemusím, protože je tam mám déle, než
požadovaného půl roku. A i když toto období natáhli na tři roky, mě to je jedno, protože mám
investiční horizont delší než 10 let. Další účet mám v Lichtensteinsku a ani se neptejte, jak se
mi tam hodnotí peníze, stejně byste mi nevěřili. Ale pokud budete chtít, dozvíte se.
No a teď žiji z renty a dělám to, co mě baví (investuji a pomáhám lidem) a když mám chuť.
Kudy do toho? Zaplatili jste mi pár korun za kompletní návod nebo můžete na základě mých
rad pokračovat v hledání sami. Já jsem si svoje investice také nakonec našel sám, takže i Vy
můžete být úspěšní.
Jaké jsou moje tipy pro Váš úspěch?
1. Čtěte moje maily
2. Přečtěte si můj E-book
3. Vystupte z davu a začněte přemýšlet jinak
4. Hledejte zajímavé investice a podle instrukcí v E-booku zhodnoťte jejich rizika
5. Nabídněte toto řešení svým blízkým a známým a nechte si za to zaplatit

A co máte udělat právě teď proto, abyste se stali bohatými nebo si své bohatství udrželi?
Přečtěte si můj e-book a pokud Vás přesvědčí a budete si chtít investovat, zavolejte.
Stavím v Česku distribuční síť pro šíření kvalitních investičních příležitostí. Pro ty z vás, kdo
chtějí místo neustálého chození do práce dělat něco sami – vytvořit si svůj vlastní byznys –
mám nabídku. Pojďte budovat se mnou. Mohu vám nabídnout historii firmy 29 let (od roku
1985), propracovaný školicí systém a odměňovací systém, který sice nevím, jestli je nejlepší
na světě, ale mě vždycky zaplatil. Jestli chcete více informací, zavolejte.
Váš Pavel Rudolf (602 616 731)
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