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01. Bevezető
Mi a MATEK-analízis és mire jó?

Tudjuk, hogy tele a tarsolyod izgalmas és váratlan üzleti
húzásokkal. De a könyvelésednek és a pénzügyeidnek nem
kell ilyennek lenniük. A dinamikus, rugalmasan mozgó cégek
alapja a stabil és kiszámítható pénzügyek.

MATEK a stabil pénzügyekért
Ha igazán kiváló céget akarsz építeni, kiemelten fontos, hogy tisztán
lásd céged pénzügyi helyzetét, azaz a céged „MATEK”-ját. Ezért
alkottuk meg MATEK-analízis szolgáltatásunkat, és írtuk meg ezt
az e-bookot.

A tisztán látás pedig visszaadja az irányítást a kezedbe. Így
sokkal magabiztosabb leszel, jobb döntéseket fogsz hozni,
illetve biztonságosabb és kiszámíthatóbb lesz a céged
működése.

Ehhez azonban szükséged lesz egy „jó nagy adag” bátorságra.
Azaz fontos, hogy merj szembenézni az igazsággal, mert a változás
és a fejlődés csak így indulhat el.

Könyvelőirodánk és a mi személyes célunk az, hogy a magyar
vállalkozások cégvezetőit olyan hasznos információkkal
támogassuk, melyek egy sokkal tudatosabb pénzügyi szemléletet
generálnak számukra.

Érteni a MATEK-ot: csak félsiker
Mert utána el kell kezdened megvalósítani a tanultakat, és átadni a
tudást a céged munkatársainak és vezetőinek is. Ez a siker
garanciája.



A fejlődés és tanulás
négy szintje
Értem > Tudom > Teszem > Tanítom

„Bízunk benne, hogy sok
hasznosítható tudást találsz
az e-bookban, és szeretnénk
arra inspirálni téged, hogy a
«Tudom» fázisból mielőbb
eljuss a «Teszem» fázisba.
Ehhez kívánunk neked sok
sikert és jó olvasást!”

Kovács Balázs és
Kovácsné Kósa Andrea
A K&K Tudatos Könyvelés Kft. alapítói

4. oldal
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01. Bevezető
Kinek szól ez az e-book?

Ez az e-book neked szól, ha:

• Sokat idegeskedsz, mert nem tudod hova tűnik el a pénz a
cégedből.

• Szeretnél több nyereséget termelni, de úgy érzed, mindig sakkozni
kell, hogyan és mikor fizesd ki a számlákat.

• Nem látod tisztán, hogy milyen arányban térülnek meg az egyes
kiadásaid, befektetéseid.

• Szeretnél több időt és kevesebb tűzoltást a cégedben és a
magánéletedben is.

• A számlákkal való molyolással, a munkatársak folyamatos
ellenőrzésével és ad hoc, tűzoltásszerű feladatokba kapkodással
rengeteg időd és energiád elmegy, így nincs időd a céged
fejlesztésére.

• Stabil, kiszámítható mindennapokra vágysz.

Ezek a problémák sok cégvezető számára okoznak fejfájást. Nem
vagy egyedül. De mi lehet a megoldás?

A legfontosabb dolog az, hogy a pénzügyi kontroll visszakerüljön
a te kezedbe.

Ne külső tényezők irányítsanak téged és a cégedet, hanem te gyakorolj
hatást tudatos döntéseiddel a cégedre. Akár úgy is fogalmazhatnánk,
hogy „szerencsére mi ebben is tudunk neked segíteni”. Azonban ennél
sokkal többről van szó.



„A K&K Tudatos Könyvelés Kft. egyik ügyvezetője és
tulajdonosa vagyok. Szenvedélyem az önfejlesztés, a sport
és az egészségtudatos életmód. A cégnél a munkatársak
hatékonyságának és motivációjának fenntartása is a
feladataim közé tartozik. Személyes küldetésemnek tartom,
hogy az embereket egy tudatosabb életre ösztönözzem.”

Kovácsné Kósa Andrea

Mi nem a szerencsére alapozunk
Tudatosan hoztunk létre egy olyan rendszert, amivel
kialakíthatod a cégednél a pénzügyi kontrollt,
sikeresebbé, áttekinthetőbbé téve így a cég
gazdasági fejlődését. Ez a rendszer nem más, mint
a MATEK-analízis.

Víziónk és küldetésünk
Cégünk küldetése, hogy az embereket, vállalkozókat és cégvezetőket
tudatosságra ösztönözzük az életük minden területén. Inspirálni szeretnénk
őket arra, hogy egy tudatos könyvelési szisztémára építkezve egy profi és
sikeres vállalkozást tudjanak működtetni. A profizmus és siker iránytűje
maga a Tudatos Könyvelés, ami a vállalkozói élet és magánélet egyensúlyát
tartja elsődleges célnak.

6. oldal
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„A K&K Tudatos Könyvelés Kft. másik ügyvezetője és
tulajdonosa vagyok. Szenvedélyem a Matek és a sport.
Stratégiai szemléletem már sok cég és vállalkozó sikeréhez
nagybanhozzájárult.Azönfejlesztéselkötelezett híve vagyok.
Küldetésem, hogy az embereket a felelősségteljes
életmódra és a pozitív fókuszú realitásra ösztönözzem.”

Kovács Balázs

Amit rólunk érdemes tudnod

• 20 éve könyveléssel, bérszámfejtéssel, adózással foglalkozunk;
• 15 éve saját könyvelőirodát vezetünk, kb. 160 ügyféllel;
• Ügyfeleink között vannak különféle tevékenységű egyéni
• vállalkozók, bt.-k, kft.-k, zrt.-k;
• 5 éve a könyvelésen és adózáson túl vállalkozásfejlesztési
területeken is segítjük ügyfeleinket, egy sikeresebb, tudatosabb
vállalkozói élet megteremtése érdekében (pl. árazási stratégia, üzleti
és pénzügyi tudatosság, vállalkozói szemlélet és munkatárs
motiváció témákban).
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01. Bevezető
Miért és hogyan segíthetünk neked
ezzel az e-bookkal?

A most megosztott tapasztalataink, tanácsaink nem az internetről
vagya szakkönyvekből összeollózott elméletek, hanemagyakorlatban
is működő saját és ügyfeleink tapasztalataira épülő megoldási
alternatívák.

Ezért a megszerzett tapasztalatokat több, mint 160 vállalkozási/
önfejlesztési témában olvasott könyv tanulságával
egészítettük ki. Vezetői, önfejlesztői, vállalkozásfejlesztési tréningek
és előadások tömegén vettünk részt. Ezeket első körben a saját
cégünkön teszteltük, mert fontosnak tartjuk az elméleti tudást is, de
szerintünk az igazi tudást a gyakorlat adja meg.

Többek között ennek az eredménye, hogy ma már emberileg és
szakmailag is kimagaslóan jó csapattal dolgozhatunk együtt.
Toborzásnál nagyon erős és több szintű szűrővel választjuk ki a
munkatársainkat.

Minden szinten a fejlődésre és a tudatosságra törekszünk. Épp ezért,
reagálva a piaci trendek örökös változására és a folyamatosan bővülő
ügyféligényekre, kiléptünk a klasszikus könyvelőirodai státuszból.
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02. MATEK
Ezt kell tudnod a MATEK-analízis
rendszeréről

De pontosan milyen elemekből is áll a MATEK-analízis?
AMATEK ebben az esetben egymozaikszó, de összességében a céged
pénzügyi tudatosságát jelzi a benne lévő területek elemzése által. Ahhoz,
hogy a céged pénzügyeiből ki tudd hozni a maximumot az alábbi 5 terület
szempontjából kell elemezni a céged helyzetét.

A MATEK-analízis: a siker alapja
Minden cég arra törekszik, hogy sikeres legyen.
Ehhez vannak olyan területek, ahol a rendezett és
tudatos működés elengedhetetlen.

A MATEK-analízis segítségével részletes elemzést
kaphatsz a vállalkozásodról, így hamar kiderül, milyen
területeken szükséges fejlesztened a siker
érdekében.
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Munkatársak
Megfelelő szaktudású és motiváltságú munkatársak nélkül
folyamatos tűzoltás és egy helyben toporgás várható.

Arányok
A megfelelő pénzügyi tervezés része, hogy meghatározzuk és tartjuk
az ideális arányokat, mert a mérőszámok csak egymáshoz
viszonyítva segítenek.

Tudatosság
A tudatosság a siker alapköve. Ez ráadásul az üzleti és magánéletre
is igaz. Csak akkor lesz rendben a céged, ha te magad is rendben
vagy.

Eredményesség
Folyamatosan mérni kell az egész cég és az egyes területek
eredményességét, hogy tudjuk, jól haladunk-e a kitűzött célok és a
siker felé.

Költségoptimalizálás
A cég költségeinek optimalizálása kiemelten fontos, hiszen a túlzott
spórolás is visszaveti a fejlődést. Meg kell találni a megfelelő
befektetéseket, amik valóban megtérülnek.

02. MATEK
Ezt kell tudnod a MATEK-analízis
rendszeréről
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02. MATEK
Ezt kell tudnod a MATEK-analízis
rendszeréről

A Matek-analízissel a következő pozitív
eredményeket érheted el:
• Látni fogod, hova folyik el a pénz a cégedből.
• Megszüntetheted a folyamatos, követhetetlen pénzszivárgást a
cégedből.

• Több időd lesz és kevesebb tűzoltás.
• Az arányok megfelelő újraosztása kiszámítható vállalkozói életet
hoz. Így nemcsak a cégedben leszel nyugodtabb és céltudatosabb,
hanem a magánéletedben is.

• Több nyereséget érhetsz el a cégedben, és több pénzt vihetsz haza.
• Ha megtanulod tudatosabban kezelni a cég pénzét, az így
megtakarított összeg máris többletet jelent. Ha pedig ezt a pénzt
átcsoportosítod, a nyereséget is megsokszorozhatod.

• Hatékonyabb és motiváltabb munkatársaid lesznek.
• A pénzügyi tudatosság fókuszálttá és kiegyensúlyozottá tesz. Ez a
munkatársaidra is kihat. Különösen, ha az átcsoportosított
erőforrásokból az ő bérük és munkakörnyezetük is fejlődik.

Lássuk, hogyan alkalmazhatod a saját cégedben a MATEK-
keretrendszerét.



03. Munkatársak
Fókuszban a teljesítménynövelés

Egy sikeres cég alapja a jól szervezett és egészséges
kollektíva. Ennek az elérése és fenntartása kiemelt fontosságú,
így nem szabad félvállról venned. Ehhez két dolog
elengedhetetlen.

1) Megfelelő kompetenciák:
Alapfeltétel, hogy a munkatársaid pontosan tudják, mi a feladatuk.
Megfelelően fel kell őket készítened a munkára. És minden pozícióra
a legalkalmasabb embert kell kiválasztanod. Ez kulcsfontosságú,
hiszen a cégnek is jó, és a kolléga is érezni fogja, hogy a lehető legjobb
helyen van.

2) Megfelelő motiváció:
Ha a munkatársaid motiváltak, akkor sokkal hatékonyabban végzik a
munkájukat. Ez segíti őket a fejlődésben, és a cég életére és
működésére is pozitív hatást gyakorolnak. Ha viszont cégvezetőként
nem tűzöd ki a megfelelő – és reálisan elérhető – célokat, akkor a
munkatársak is elvesztik a motivációjukat, és romlani fog a
teljesítményük.

12. oldal



03. Munkatársak
Fókuszban a teljesítménynövelés

És éppen a fentiekből adódik, hogy a következő terület, amivel
foglalkoznunk kell: az arányok.

ÖKÖLSZABÁLY:

A munkatársaid hatékonyságától függ a céged
teljes termelékenysége, így annak „arányai” is.

HASZNOS TIPP!

A visszajelzés (feedback) az egyik legfontosabb
motivációs eszköz. Legyen szó akár pozitív, akár
negatív visszajelzésről, a munkatársakra óriási
hatást gyakorolhat egy értékelés, de fontos, hogy
legyél konstruktív, azaz építő.

13. oldal
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04. Arányok
Hogy hatékonyabbá tegyük a céged

A pénzügyi tervezés elengedhetetlen a céged sikeres
működéséhez, de pusztán a bevételek és a kiadások
számolgatása nem elég. Ennél sokkal összetettebb módon kell
kezelned a pénzügyeidet. A kulcs pedig az arányokban rejlik.

Folyamatosan és minden érintett terület esetén tisztában kell lenned
az erőforrásokkal. Csak ennek figyelembevételével tudsz a cég
vezetőjeként olyan célokat kitűzni, amelyek teljesíthetőek, és így
egészséges növekedéshez vezetnek.

Ha túl nagy célokat tűzöl ki, azt nem tudod majd megfelelően
teljesíteni. A túlvállalás előbb-utóbb minden esetben a minőség
rovására megy. A nem jól elvégzett munka pedig igen hamar
megbosszulja magát.

Ha azonban a kitűzött céljaid nem elég motiválóak, akkor a
vállalkozásod nem fog egyről a kettőre jutni, és így a
versenytársaid megelőznek, a hátrány pedig rövid időn belül akár
behozhatatlan is lehet.
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04. Arányok
Hogy hatékonyabbá tegyük a céged

Az arányokra ezért óriási hangsúlyt kell fektetned, és ebben is
segítséget nyújthat a MATEK analízis.

Te a megfelelő célokat tűzöd ki a céged számára?

HASZNOS TIPP!

Reális, elérhető, de inspiráló célokat tűzz ki, így kis
lépésekben egyre magasabbra juthatsz. A
mértékletesség fontos, hiszen stabilitást ad. Ne
vállald túl magad, így nem fogsz összeomlani a
tehertől. Viszont mindig kell lennie egy nagy célodnak
is, amiért minden nap elkötelezetten harcolni és tenni
akarsz.

Ha igazán jó céget akarsz, akkor már nem vállalkozhatsz ösztönből,
ehhez már tudatosság kell.

ÖKÖLSZABÁLY

Ha megfelelőek az arányok, akkor már tudatosan
tudsz tervezni. Ha még nem megfelelőek, de már
tisztán látod, hogy hova is szeretnél eljutni, akkor is a
jelenlegi arányokból kell kiindulnod.
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05. Tudatosság
A stabil, sikeres cégvezető titka

Egy cég fejlődése a cégvezető fejlődési szintjétől függ. Ezért
tartjuk fontosnak a folyamatos önfejlesztést minden cégvezető
számára. A Tudatosság a siker első számú alapköve.

A tudatosság azt jelenti, hogy megfigyeljük a gondolatainkat és
cselekedeteinket, hogy igazi döntések szerint éljük az életünket,
melyeket az adott pillanatban hozunk, ne múltbeli programjaink
érvényesüljenek.

Így megfelelőképpen tudunk reagálni a helyzetekre, képességeinket,
adottságainkat maximálisan kihasználjuk, ahelyett, hogy múltbeli
félelmeink és bizonytalanság érzetünk hatására alkalmatlan
reakciókkal válaszolnánk a minket érő eseményekre.

A vállalkozásod sikeréhez nem elég, hogy a cég ügyeit tudatosan
intézed. A cég vezetőjének, sőt a dolgozóknak is a tudatosságra kell
törekedniük minden téren.
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A tudatosságról sokan úgy gondolkodnak, ha tudnak valamit, már
tudatosak is. Pedig a tudatosság alapja, hogy teszed is, amit tudsz.
Ennek még magasabb szintje, hogy tanítod is, akár a munkatársaidat
akár az ügyfeleidet is.

És hogy miért fontos ez?

Ha baj van a munkahelyen, az abból fakadó frusztrációt a kollégák
hazaviszik. És ugyanígy, ha otthon sok a probléma, akkor a munka
sem fog a legjobb minőségben haladni.

Légy tudatos tehát az életed minden területén, így a megoldandó
feladatok sokkal könnyebbé válnak, és boldogabb,
kiegyensúlyozottabb életet tudsz élni. A tudatos működésnek
rengeteg előnye van. Tervezhetővé teszi az életedet, felkészít a
várható és sok esetben váratlan nehézségekre is.

A tudatosság egyet jelent azzal, hogy nem az események
irányítanak Téged, hanem Te irányítod az eseményeket.

A tudatos döntéshozatal lényege az, hogy előre felvázolod magadban
a lehetséges kimeneteleket, és úgy hozod meg a mindennapi
döntéseidet, hogy a lehető legjobb forgatókönyv szerint alakuljanak a
dolgaid.

05. Tudatosság
A stabil, sikeres cégvezető titka
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HASZNOS TIPP!

Ha jobbá akarod tenni a világot – benne a cégeddel
és a mikrokörnyezeteddel –, tedd jobbá önmagadat.

Minél tudatosabb vagy, annál inkább jönni fognak a pozitív
eredmények a cégedben is. Ezt tudnod kell jól értelmezni, ezért a
következő terület elemzése az eredményesség.

05. Tudatosság
A stabil, sikeres cégvezető titka

ÖKÖLSZABÁLY

A tudatosság nem csak téged érint személyesen,
hanem az egész világot. Világunk nem más, mint az
azt alkotó emberek tükörképe. Ahogyan minden
egyes ember tudatossága nő, úgy növekszik az
egész világ tudatossága. A félelem helyét a bátorság,
a gyűlöletét a szeretet, az ínségét a bőség veszi át,
ezért mindnyájunk feladata, hogy nagyobb
tudatosságra tegyünk szert, és így egyre több
tudatossággal járuljunk hozzá a világ egészéhez.
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06. Eredményesség
Vizsgáljuk meg a céged eredményeit

Az eredményesség szintén egy olyan terület, amelyet vizsgálva
pontos képet kaphatsz a vállalkozásod működéséről,
sikerességéről.

Az eredmények és a számok sok mindenről árulkodhatnak, és olyan
információk is kiszűrhetők belőlük, amelyet felületes vizsgálattal talán
észre sem vennél.

Milyennek kell lennie az eredményeknek?

Természetesen az eredmények értékelése nagyban függ a kitűzött
céloktól, hiszen ha minden kitűzött célt sikerült teljesítened, akkor
értelemszerűen sikeresnek és eredményesnek nevezhetjük a cégedet.

De mi van akkor, ha semmilyen célt nem értél el?

Ha nincs olyan előzetesen kitűzött cél, amit maradéktalanul sikerült
volna teljesítened, az mindenképpen azt jelenti, hogy ,,nem jönnek az
eredmények”?

Gondolj csak bele, hogy a kitűzött célok nagy része éppen,
hogy nem teljesül, de közben a céged munkatársai boldogok, a
fizetésük növekszik, elégedettek a munkahelyükkel, és a céged
is növekedett, de nem a kitűzött mértékben.
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06. Eredményesség
Vizsgáljuk meg a céged eredményeit

Az eredményesség nem feltétlenül jelenti azt, hogy óriási
növekedést produkál a cég.

Ha azonban egyértelműen csökkenő tendencia tapasztalható a cég
gazdasági görbéjén, akkor mindenképpen változtatásokra lehet
szükség. A MATEK-analízis pedig ebben kiváló segítséget nyújthat.

A megfelelő adóstratégia valóban
elengedhetetlen a pozitív ered-
ményekhez!
A legjobb adózási forma kiválasztása kulcsfontosságú a
vállalkozásod sikerességét illetően. Ami a cégeket illeti, a társasági
adó – közismert nevén TAO – a legelterjedtebb adózási forma
Magyarországon.

De vajon ez a megfelelő adózás a te vállalkozásod számára is?

A Kisvállalati adó (KIVA) 2013-as bevezetése óta egyre több
vállalkozás választja ezt az adózási formát, hiszen számos előnye
van a TAO-val szemben.

A KIVA-nál hatalmas az adóelőny a bérek tekintetében!

Ha egy vállalkozás a KIVA-adózást választja, akkor a munkabérek
után fizetendő 13% mértékű szociális hozzájárulási adó
megfizetése alól mentesül.
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06. Eredményesség
Vizsgáljuk meg a céged eredményeit

Ezeket a közterheket 2022-től egy 10% mértékű KIVA-fizetéssel lehet
kiváltani, azaz a munkabéreken 3%-os adóelőny keletkezik.

A KIVA a fejlődésorientált vállalkozások adózási formája. És hogy ez
megéri-e a te vállalkozásodnak?

Ha szeretnél többet megtudni a KIVA-adózás

nyújtotta előnyökről, keress minket bátran,

könyvelőirodánk KIVA-specialista.

Weboldalunkon ingyenesen letöltheted KIVA-

információs anyagunkat is az alábbi linken: https:/

/tudatos-konyveles.hu/kiva-konyvelese/

Illetve ha cégedre szabottan szeretnél egyedi

adóstratégiai tanácsadást szívesen segítünk, az

alábbi linken tájékozódhatsz erről a

szolgáltatásunkról:

https:// tudatos-konyveles.hu/szolgaltatas/

tanacsadas-adostrategia/
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06. Eredményesség
Vizsgáljuk meg a céged eredményeit

HASZNOS TIPP!

Dolgozz azon, hogy minél több ember életére legyen
közvetlen vagy közvetett pozitív hatása a cégednek!
Ugyanis általánosságban igaz, hogy minél több
ember életét tudja egy vállalkozás jobb irányba terelni
– akár közvetlenül, akár közvetetten –, annál jobban
szolgálja az univerzumot. És annál több profitot
termel.

ÖKÖLSZABÁLY

Az olyan cégek, amelyek világosan és egyértelműen
leírják a pénzügyi tervüket, az eredményük a
többszöröse lesz, azokhoz képest, akik csak fejben
eldöntik, hogy mennyit akarnak fejlődni.

Hiába jók az eredmények, a költségoptimalizáláson folyamatosan
dolgoznod kell. Tisztában kell lenned azzal, hogy milyen költségtípus
mekkora eredményt és profitot hoz a cégednek.

Ezért a következő terület, amivel dolgod van a költségoptimalizálás.
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07. Költségoptimalizálás
Törekedjünk a legjobb hatásfokra

A költségek optimalizálásával kapcsolatban igen elterjedt tévhit,
hogy a költségek csökkentését, tehát spórolást, a költségek
levágását kell érteni alatta.

Ez azonban nem ilyen egyszerű, és abszolút nem csak csökkentést
jelent. Az optimalizálás lényege, hogy az egyes területekre a megfelelő
összeget fordítsd.

Ha például egy területre óriási összegeket pumpál a céged, mégse
gyakorol pozitív hatást a vállalkozásod működésére, az nem optimális.
Ugyanez fordítva is igaz, ha egy jól működő, nagy potenciállal bíró
szegmensre kevés pénzt fordít a céged, akkor oda érdemes még több
erőforrást átirányítanod.

Tapasztalataink alapján a vállalkozások 95%-ának az árazásban
vagy a munkatársak nem megfelelő termelékenységével van a
legtöbb problémája.
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07. Költségoptimalizálás
Törekedjünk a legjobb hatásfokra

Azaz a túl alacsony árakon vagy a munkatársak motiválatlanságán kell
a leginkább változtatniuk.

A cégek nagy része tévesen gondolkodik, mert azt látjuk, hogy túl
nagy fókusz van náluk a költségek csökkentésén, a megfelelő
árazás és megfelelő munkatárs-termelékenység helyett.

Nagy eséllyel nálad is előfordulhat a fenti két probléma egyike – ha nem
mindkettő.

Persze előfordulhat az is, hogy egy cég marketing- vagy üzemeltetési
költségei túl magasak vagy alacsonyak, illetve nem hozzák azt a
bevételt, amit kellene.
Minden cég egyedi, ezért érdemes cégre szabottan megvizsgálni ezt a
területet.

A MATEK-analízis abban is óriási
segítséget nyújthat, hogy a cégedet
elemezve megtaláld a jól és
kevésbé jól működő szegmenseket.
Így a költségeket is optimalizálni
lehet, ami már rövid távon is pozitív
hatást gyakorolhat a vállalkozásod
működésére. Olvasd be a QR-
kódot és kérd MATEK-analízis
szolgáltatásunkat.
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07. Költségoptimalizálás
Törekedjünk a legjobb hatásfokra

+1 Bónusz Szemléletmód a Sikeres
céghez
Ha valóban egy kiváló és sikeres vállalkozást szeretnél építeni és
működtetni, akkor ahhoz egy nagyon fontos szemléletet szeretnénk
átadni részedre: a győztes típusú gondolkodást.

HASZNOS TIPP!

Teremtsd meg a feltételét, hogy olyan mélységben
láss bele a költségekbe, amennyire szükséged van
(pl. könyvelődtől kérj riportálást).

ÖKÖLSZABÁLY

Tudd, hogy minden célodat a költségeiddel éred el!
Tartsd szem előtt, hogy minden dolog, amire költesz,
pénzt kell, hogy hozzon. Át kell látnod, hogy mikor,
mire költesz. El kell tudnod dönteni, hogy egy költség
fontos-e vagy nem.
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+1. A győztes típusú gondolkodás
Hogy minden akadályt sikerrel vehess

Ezt a szemléletet minél magasabb szintre kell fejlesztened, mert
nélküle csak egy helyben toporgás lesz a vállalkozói életed.

A legegyszerűbb módon úgy lehet bemutatni ezt, ha előtte szemléltetjük,
milyen az, aki nem így gondolkodik.

Megfigyeltük, hogy az emberek egy része azért játszik „áldozat
szerepet”, mert azt hiszi, hogy ez előnyös számára. És bár rövid távon
valóban ki lehet így vívni a figyelmet, de hosszú távon nem lehet így
sikert elérni.

Vegyük először azt, hogyan tudod felismerni, hogy időnként áldozatként
gondolkozol a győztes típusú gondolkodás helyett:
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+1. A győztes típusú gondolkodás
Hogy minden akadályt sikerrel vehess

1) Mások hibáztatása:

A lényeg, hogy minél több körülményt vagy személyt tegyünk felelőssé
nyomorúságunkért, anélkül, hogy magunkba néznénk.

„Mások szemében a szálkát is észrevesszük a sajátunkba még a
gerendát sem.”

Az áldozatok hibáztatják a kormányt, a gazdaságot, a COVID-ot, a
háborút, a rezsiemelkedést, a vállalkozásuk típusát, a főnöküket, az
üzleti partnerüket stb. Ahelyett, hogy inkább cselekednének, és amire
valóban van hatásuk, azt megváltoztatnák az életükben.

A győztes típus azonban tudja, hogy a tényekre és körülményekre nincs
hatása. Ezért inkább kidolgozza a megoldást és tudatosan cselekszik is,
a saját befolyásolási zónáján belül. Legyél ilyen Te is!

2) Önigazolás:

Az áldozatok, amikor éppen nem másokat okolnak, akkor igazolást
keresnek a helyzetükre. (pl. azt mondogatják, hogy a pénz nem fontos
nekik, miközben egy kanál vízben meg tudnák fojtani azt, akinek több
pénze van, mint nekik.)
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+1. A győztes típusú gondolkodás
Hogy minden akadályt sikerrel vehess

És mivel azt mondják, hogy a pénz nem fontos, ezért nem is lesz több
pénzük. Ezt a pszichológia Pygmalion-hatásnak, a köznyelv
önbeteljesítő jóslatnak nevezi.

Ennek lényege, hogy a környezetünkben élő embereket úgy kezeljük,
amilyen a véleményünk róluk, amilyenek az elvárásaink velük szemben.
Ők pedig ennek hatására úgy is kezdenek viselkedni – olyanná fognak
válni.

Ha tehát magunkban és a környezetünkben is azt erősítjük, hogy a pénz
nem fontos, mások is így kezelnek majd minket – és mi is magunkat –,
ez pedig óriási gátja a pénzügyi sikereknek.

3) Siránkozás, panaszkodás

A siránkozás és panaszkodás az, ami a legtöbbet árt az egészségünknek
és az anyagi helyzetünknek is.

Ugyanis amire figyelünk, az megnő. Tehát amikor panaszkodunk, akkor
mindig a negatív dolgokra koncentrálunk, ami az életünkben rossz, ezért
egyre rosszabb lesz a helyzet, és még többet panaszkodunk, a végén
pedig depresszióssá válunk. A panaszkodásunkat nem tudja egy idő
után a környezetünk sem elviselni, ezért úgy érezzük, hogy még „Ő sem
ért meg”.
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+1. A győztes típusú gondolkodás
Hogy minden akadályt sikerrel vehess

A vállalkozásunk sikeressége és sikertelensége is attól függ, hogy
mennyire tudunk győztes típusúan vagy áldozat típusúan gondolkodni
és cselekedni. Ha minden kudarcban és problémában a lehetőséget és
a megoldást keressük, akkor hosszú távon egy nagyon kivételes életre
fizetünk be.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben megfigyelhető, hogy a
vállalkozók nagyon nagy része áldozat szerepbe helyezi magát. Te
dönthetsz másként, így sokkal könnyebben tudsz most a piacon igazi
előnyhöz jutni, és a siker talán könnyebbé válhat számodra, mint amikor
békeidőszak van.

Ha felismerted és tudatosítottad, hogy időnként áldozatként
gondolkozol, akkor már könnyen tudsz rajta változtatni és győztes típus
lehetsz, ami a vállalkozásod egyértelmű sikerét fogja jelenteni.

Önfejlesztéssel bármilyen típusú gondolkodás elsajátítható, mert a
gondolkodás egy szokás. A szokás törvénye szerint, bármely gondolat
vagy cselekedet, amit újra és újra megismételsz, végül új szokást alakít
ki.

A helyettesítés törvénye azon a tényen alapul, hogy a tudatunk
egyszerre csak egy gondolattal képes foglalkozni, legyen ez akár pozitív,
akár negatív. Bármikor dönthetsz úgy, hogy lecseréled a negatív
gondolatot pozitívra.

Tehát ne habozz válj győztes típusú gondolkodású emberré.
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Hogy minden akadályt sikerrel vehess

A győztes típusú gondolkodású emberre jellemző tulajdonságok:
• kitartó;
• szenvedélyes;
• kockázatvállaló;
• bátor;
• felismeri a lehetőségeket;
• nem bízza a véletlenre a sikerét, hanem tesz érte;
• folyamatosan tanul, fejlődik és képezi magát;
• rugalmas;
• a vállalkozásod túlélése attól függ hogyan tudsz jól alkalmazkodni a
változásokhoz;

• régi keretek átlépése, új utak keresése;
• ért az emberek nyelvén;
• nem másokkal versenyez, hanem magát győzi le, napról napra egyre
jobb akar lenni;

• tudatos döntéshozás.
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Az igazi győztes sosem
arra törekszik, hogy
mások kárán gazdagodjon
és gyarapodjon.

Arra kell fókuszálni, hogy
magadhoz képest, a
korábbi eredményeidet
megugorva válj egyre
jobbá.

Kovács Balázs és
Kovácsné Kósa Andrea
K&K Tudatos Könyvelés Kft.
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Ha szeretnéd, szívesen
segítünk elkészíteni a
te céged MATEK-
analízisét is, kattints a
QR-kódra!

MATEK-analízis
www.tudatos-konyveles.hu/matek-analizis

Köszönjük szépen az idődet és
energiádat, amit ennek a könyvnek az
elolvasására fordítottál!
Kovácsné Kósa Andrea és Kovács Balázs
K&K Tudatos Könyvelés Kft.
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