
Brendon Burchard: A milliomos tanácsadó 
 

Hogyan hozz változást mások életében? 

Ez a könyv megváltoztatja a játékszabályokat, mivel felfedezheted, hogy  

 élettörténetednek és tapasztalataidnak sokkal nagyobb hatása 

és értéke van, mint gondoltad volna 

 azért vagy ezen a világon, hogy változást teremts – ennek 

legjobb módja az, ha ismereteidet és tapasztalataidat becsomagolod 

célirányosan 

 megosztva másokkal a tanácsaidat, felépíthetsz egy jövedelmező 

vállalkozást 

Ebben a könyvben Brendon Burchart, a szakma elismert alakja, levonja a leplet a tanácsadói 

szakma titkairól és 10 egyszerű lépésben megmutatja, hogyan befolyásolj másokat és miként 

építsd fel sikeresen vállalkozásod. Vannak szakértők, akikkel az interneten vagy a TV-ben 

találkozol, akik tanácsolnak vállalkozásod építésében. Ők is egyszerű emberek, akik készek 

voltak becsomagolni és összefoglalni sikereiket és kutatásaik eredményeit egy bizonyos 

területen. Ezek az üzenetek különböző formát öltenek: könyvek, blogok, audió felvételek, 

videók, workshopok, stb. – amelyeket ma az internet segítségével nagyon könnyű 

elkészíteni. A legtöbb esetben ezek az emberek sikeressé váltak csak azért, mert 

megosztották ötleteiket.  

Lehet, hogy még ma nem tartod magadat szakértőnek vagy valamilyen „guru”-nak, mivel 

valamilyen negatív társítás kapcsolódik a fogalmakhoz. De lényegében, szakértőnek lenni azt 

jelenti, hogy segítesz másoknak sikeressé válni. Egyszerűen pozícionálod magad és 

ismereteid, hogy minél több embernek segíts a célcsoportodon belül.  

Itt sokkal többről van szó egy motivációs előadói szakmánál, hiszen a szakértők nemcsak 

előadásokat tarthatnak, hanem könyvet írhatnak, képzéséket tarthatnak, workshopokat 

szervezhetnek, személyes konzultációkat adhatnak, coacholhatnak és online képzéseket is 

nyújthatnak.  

Ebben a gazdasági bizonytalanságban, az embereknek nagy szükségük van tanácsra, mentori 

kapcsolatokra és coaching támogatásra. Itt az idő, hogy utat mutatva másokat inspiráljunk! 

Mit mondtak mások: 

„Szeretek mások életére hatással lenni. Jó lett volna, ha ezt a könyvet 20 évvel ezelőtt 

olvastam volna, mert akkor drámaian felgyorsította volna karrierem befolyás és anyagiak 

tekintetében. Most itt az idő, hogy a legnagyobb befolyást árasszuk másokra.” – Daniel 

Amen, bestseller író 



„Mindenkinek van egy élettörténete, amely másokat inspirálhat egy jobb életre. Brendon 

könyve megmutatja, hogyan oszthatod meg úgy üzeneted, hogy mások élete megváltozzon 

miközben növeled anyagi bevételeidet.” – Marci Shimoff, bestseller író.  

 „A tanácsadói szakma arról szól, hogy mennyi értéket tudsz mások számára teremteni. Itt 

megtudhatod, hogy miért éppen Brendon egyike a legjobb szakértőknek ezen a téren.” – 

Jack Canfield. 

A könyv esszenciája 
 

1. Egy törést kellett átélnem ahhoz, hogy megosszam a tapasztalatom 

Egy autóbaleset után, amikor élet és halál között voltam, lepörgött előttem az életem. Akkor 

még csak 19 éves voltam, egy kérdés hasított belém élesem: „Éltem-e igazán?” Úgy éreztem, 

hogy nem vagyok felkészülve a halálra. A szeretteimmel töltött pillanatképek villantak fel 

bennem. Egy mély érzés foglalkoztatott: „Szerettem-e igazán?” A fájdalomtól vonszolni sem 

tudtam magam, kétségbeesésemben úgy gondoltam, hogy ennyi volt. Sírva mondtam 

magamban: „Számítottam-e igazán valamit?”  

Kaptam egy második esélyt arra, hogy igazán éljek, hogy igazán szeressek, és hogy igazán 

számítsak valamit másoknak. Akkor ez a felismerés olyan hálával töltött meg, mint még soha 

azelőtt – a lelkem örült. Azóta bennem él egy mély vágy, hogy megosszam másokkal 

üzenetem. A fenti kérdések megváltoztatták az életem.  

Életed végén tudni szeretnéd, hogy éltél-e igazán. Teljes volt-e az életed, jelen voltál a fontos 

pillanatokban, lelkes és vidám életet éltél, vállaltál-e elég kockázatot, álmodtál-e elég nagyot 

és harcoltál-e eléggé ahhoz, hogy kiteljesedj?  

Életed végén tudni szeretnéd, hogy törődtél-e igazán szeretteiddel. Látni akarod, hogy 

értékelted-e eléggé a családtagjaidat, a barátaidat? Mennyire voltál nyitott mások felé, 

mennyire fejezted ki értékelésed? 

Végül pedig, biztos akarsz lenni, hogy életednek volt-e egy célja, hogy teljesítetted-e a 

küldetésed. Tudni szeretnéd, hogy milyen változást hoztál mások életében? Milyen befolyást 

árasztottál a környezetedre? Mennyire számítottál mások életében? 

Miért ne élnénk úgy az életünket, hogy a fenti kérdésekre adott válaszokra igazán büszkék 

legyünk? Miért ne élnénk egy vibráló, lelkes és örömteli életet. Miért ne szeretnénk szívből? 

Miért nem törődnénk igazán másokkal? Miért ne teljesítenénk egy önmagunkon is túlmutató 

küldetést? 



Lelkem mélyén átakartam adni ezt az igazságot mindenkinek. Arról álmodtam, hogy ezzel az 

üzenettel megváltoztatom az emberek életét. Addig nem tudtam, hogyan tehetném, míg 

nem találkoztam egy nagyszerű mentorral, akik végigvezetet ezen az úton. 

 

 

2. A „guruk” kulisszái mögött 

Segíteni szerettem volna üzenetemmel az embereknek, de nem tudtam hogyan 

juttathatnám el. Lehet, neked is van egy üzeneted, de nem tudod továbbadni. A megélhetési 

gondok, a visszatartó életkörülmények akadályai között hogyan lehetne átadni egy átformáló 

életüzenetet?  

Tony Robbins az egyik Tv előadásában megragadta a figyelmemet. Üzenete: korlátlan 

személyes erővel rendelkezel ahhoz, hogy mások életére pozitív befolyás lehess. Pont ezt 

szerettem volna elérni, ezért azonnal megrendeltem oktató anyagát. Többször is 

végighallgattam utazásaim során, üzenete megváltoztatta életemet: kezedben van életed 

irányítása, eldöntheted a jövőd, szenvedéllyel teli életet élhetsz, engedd, hogy értékrended 

vezéreljen, stb. 

A következő években rengeteg ön-segítő könyvet és hanganyagot hallgattam meg híres 

üzleti nagyágyuktól – Wayne Dyer, Deepak Chopra, Stephen Covey, David Bach, John Gray és 

John Maxwel. A legtöbbjüknek volt sorozatos előadása CD-n és DVD-n, szemináriumokat és 

workshopokat tartottak, coaching programokat szerveztek, könyveket jelentettek meg. A 

többségét megvettem, a lehető legtöbb előadásra elmentem. Összegyűjtöttem minden 

információt, amit találtam személyes életem fejlődése témában.  

Ezek az emberek arra késztettek, hogy én is lehetek inspiráció és erőforrás. Meggyőztek 

arról, hogy az én életem üzenetével is felépíthetek egy üzletet. Egyetem után egy globális 

tanácsadó cégnél kezdtem és egyre több embernek sikerült elmondanom a történetem. 

Egyre többen kértek arra, hogy mondjam el másoknak is, készítsek weboldalt, írjak könyvek, 

tartsak előadásokat vagy éppen legyek lifecoach.  

Mindenki mintha ugyanazt az üzenetet mondta volna, legyek szerző, előadó, coach, 

tanácsadó, mentor – de a hogyant senki sem tudtam elmondani. Sehol nem találkoztam 

olyan írással vagy képzéssel, ahol megtanították volna, hogyan építhetek fel egy 

fenntartható tanácsadói vállalkozást. Elkezdtem kutakodni a témában és összegyűjtöttem 

minden információt. A késztetés annyira erős volt bennem, hogy feladtam a munkát és 

elkezdtem saját magam szervezni képzéseket és előadásokat. Próbáltam lemásolni 

példaképeim módszereit, akik hozzám hasonlóan otthagyták a munkájukat, hogy álmaikat 

kövessék. Végül, ugyanazt az eredményt értem el, mint a legtöbbjük – anyagi csőd.  



Fogalmam sem volt hogyan tovább, adóságból adásságba léptem, magamra vettem a 

szegény író küszködő képét. Kipróbáltam minden tanácsot, de semmi sem működött. Több 

tudat kiadóhoz vittem el a kéziratomat, de mindenki visszautasította.  

Felfedeztem egy hiányt – a szakértővé válás útját még senki sem kövezte ki. Mélyebbre 

ástam a témában: „hogyan adhatom tovább az üzenetem egy jövedelmező vállalkozás 

építésével.” Összegyűjtöttem az információt az internetről, előadásokról, szakemberektől és 

addig tanultam, amíg össze nem tudtam rakni a nagy képet.  

24 hónap alatt óriási eredményeket értem el. Miután felismertem a pozicionálás, a 

csoportosítás, a csomagolás, és az intelligens marketing elemeinek összefüggéseit – képes 

voltam milliókhoz eljutni. 2007-ben megjelent a könyvem, sokáig sikerlistás lettem, 

szemináriumaimra az emberek 10.000 USD is fizettek, a személyes coaching üléseimhez az 

emberek hosszú várólistára kerültek. A színpadot megosztottam olyan híres személyekkel, 

mint a Dalai Láma, Sir Richard Branson, Deepak Chopra, John Gray, David Back, Jack Canfield, 

Debbie Ford, Brian Tracy, T. Harv Eker és másokkal.  

Olyan sikeres lettem, hogy híres emberek kerestek meg kérdéseikkel: „Hogyan tudtál ilyen 

gyorsan sikereket elérni?”, „Hogyan sikerült kiadnod a könyved?”, „Hogyan tudtad 

megtölteni az előadótermeket annyi amberrel?” 

Ezek a kérdések arra késztettek, hogy elkészítsek egy képzési programot – Experts Academy 

– amely megtanítja az embereket arra, hogy eredményes előadók, tanácsadók, trénerek és 

coachok legyenek.  

Csak annyit akartam, hogy megosszam az üzenetem és rövid időn belül elismert szakértőjévé 

váltam abban, hogy segítek másoknak szakértői vállalkozást felépíteni. Büszke vagyok azokra 

a tanítványaimra, akik azóta sikeres tanácsadói pályát futottak be különböző területeken.  

 

3. A szakértők elhívatás és életstílus  

Mielőtt felfedeznéd a saját szakértői területet, szeretnék egy nagyobb képet festeni a 

szakértői világról. Bármilyen iparág magasan fizetett szakértője lehetsz. Azt gondolom, hogy 

a „Milliomos Üzenethordozó” – tanácsadó – egy hivatás és egyben egy karrier is. Elhívatás, 

hiszen személyes életcélunkból, tapasztalatainkból és küldetésünkből ered. Segíthetünk 

másoknak gyorsabban végigmenni ugyanazon az úton eredményesen. Ha legfontosabb 

motivációd az, hogy valóban segíts másoknak fejlődni egy területen, akkor egy idő után 

megfizetik az árát.  

A szakértő – tanácsadói területre mindig szükség lesz. Az emberek, az élet különböző 

területein, támogatást keresnek – legyen az párválasztás, gyermeknevelés, üzletépítés, 

marketing, gyógyítás, lelkigondozás, pénzügyek, informatika, karrier, stb. 



Az évek során legendák születtek, befolyásos szakemberek emelkedtek fel. Csak néhány 

példa: 

- Gondolj csak Tony Robbinsra, aki több millió embernek segített 30 éven keresztül, 

hogy a benne rejlő potenciált felfedezze – 50 millió USD vállalkozást építve.  

- Stephen Covey – A hatékony emberek 7 szokása – programmal felépített egy tréning 

céget, amely mára 1 Milliárdos USD értéket képvisel 

- Rick Warren – The Purpose Driven Life – könyve 30 millió példányban kelt el. 

Felépített egy 20.000 tagból álló közösséget és 2008-ben ő vezette a Civilek Fórumát 

az elnökválasztáshoz.  

- Wayne Dyer- karrier tanácsadó – több mint 30 könyvet adott ki, ötven éven keresztül 

vezette a legolvasottabb írók listáját.  

- John Gray – A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek – könyv és workshop, 

előadások, coaching – óriási tanácsadói birodalmat épített fel.  

Nem beszélve a sok sikeres de ismeretlen tanácsadóról, mint Lorie Marrero – hogyan 

rendezd be az otthonod és az életed, Marci Shimoff – Happy for No Reason könyve és 

tanácsadói vállalkozósa a boldogságról, vagy éppen Rober Love a világ egyik legjobb 

beszédtechnikával foglalkozó szakértője. Mind egyetlen folyamatot követtek: egyik sem 

kezdte gazdagon, de megtanulták becsomagolni és megismertetni üzenetüket, kitalálták 

hogyan segíthetnek vele rengeteg embert. 

Megéri tanácsadóvá – szakértővé válni, hiszen ez az iparág az egyik legkifinomultabb 

karrierút a világon. Itt van néhány indoklás: 

 A munkád teljesen a szenvedélyeden és ismereteiden alapszik – ezért a szakértők 

világ az egyik legizgalmasabb és leglelkesítőbb foglalkozás. Amikor önmagadat osztod 

meg, akkor belülről motiválsz, és hatalmas energiák szabadulnak fel. Ismereteid, 

bölcsességed és intelligenciád másokat jobbá formál. 

 Tevékenységed a „kapcsolódás és alkotás” körül zajlik – csak két dologgal kell 

foglalkoznod: kapcsolódni a hallgatóságodhoz, hogy bizalmat nyerj és hasznos 

tartalmakat előállítani. Ismerni a célcsoportodat és értékes információt teremteni – 

elég kreatív tevékenység 

 Bármikor és bárhol dolgozhatsz, akár kezdheted most is – Laptoppal a kezedben és 

internetkapcsolattal minden eszközöd megvan.  

 Azzal dolgozhatsz, akivel akarsz – nincsenek főnökök és nem kívánatos munkatársak, 

sőt megválogathatod az ügyfeleidet is. Olyan szakértőtársakkal dolgozhatsz, akik 

befolyásodat kiszélesíthetik. 

 Saját magad marketingje tőled függ – a forgalmat és a sebességet saját magad 

kontrollálod. Minél jobban promoválod magad, annál több bevételed lesz. Minél 

nagyobb a hallgatóságod, annál nagyobb nyereségre teszel szert. 

 A bevételed a megosztott ás megteremtett értékkel arányos nem pedig a 

munkaórákkal – minél tapasztaltabb lettem annál többet kérhettem a coaching 



órákért. Az emberek azért fizettek, hogy a kívánt változáshoz elvezessem őket. 

Mindezt képzési anyagokkal megsokszorosítottam.  

 Nincs szükséged nagy csapatra – 2-3 kulcsember, virtuális asszisztens, partneri 

kapcsolatok és megfelelő delegálás.  

 Egyszerű és olcsó eszközökre van szükséged – online szoftverek, marketing rendszer, 

kiszervezés, egyszerű adathordozók, irodai eszközök, stb.  

 Az anyagi bevétel nincs arányban más iparágakkal – ma számomra nagyon egyszerű 

egyetlen e-mail segítségével napokon belül 100.000 USD-t keresnem. Többet keresek 

egy órás előadással, mint szüleim kerestek egy egész év alatt, stb. A pénzről alkotott 

képed teljesen megváltozik.  

Megéri tanácsadói vállalkozásba kezdeni! 

 

4. Te vagy a tanácsadó guru 

Hogyan válhatok szakértővé? Három oldalról kell megközelítenünk ezt a témát: 

 Az eredmény szakértője – Ne felejtsd el, hogy az élet országútján sok embernél 

messzebb vagy, és az általad tanult dolgok hasznosak és értékesek lehetnek mások 

számára. Tudhatsz autót vezetni, lefogyni, varrni, kapcsolatot építeni, legyőzni a 

félelmet, boldog családi életet élni, menedzselni, házat venni, előadni, stb. Azzal, 

hogy az élet néhány alapvető lépését megtetted, „véletlenszerű tapasztalatra” tettél 

szert. Ezek nagyszerű kiindulási pontok. Vannak emberek körülötted, akik szeretnék 

megismerni azt, amit te már tudsz – és készek fizetni is érte.  

Gyakorlat: Készíts egy listát azokról a dolgokról, amit már megtanultál. Gondolkodj el 

eddigi sikereidről és kudarcaidról – jegyezd le a tapasztalataidat és a tanulságokat. 

Próbáld befejezni a következő mondatokat: 

 A következő öt dolog motivál… 

 A következő öt dolgot tanultam meg a vezetésről… 

 A következő öt dolgot tanultam meg a pénzkezelésről… 

 A következő öt dolgot tanultam meg a pénzkezelésről… 

 A következő öt dolgot tanultam a marketingről… 

 A következő öt dolgot tanultam a lakásvásárlásról…, stb. 

 A kutatás szakértője – Ne felejtsd el, hogy a szakértők először diákok, akik bármilyen 

témában kutathatnak és szakértővé válhatnak. Nem kell sikeresnek lenned egy 

területen ahhoz, hogy szakértője lehess. Nem kell eredményeket elérned ahhoz, hogy 

ismerd a területet és sikeres szakértője légy. Napoleon Hill a gazdaggá válás egyik 

nagy szakértője, könyvét milliók olvasták – Think and Grow Rich – de ő sosem volt 

gazdag.  



Válassz egy témát – kutasd, kérdezd meg a terület elismert képviselőit és sokkal 

többet fogsz tudni, mint egyik közülük, hiszen kutatásod szélesebb ismereteket is 

érintett. Egészítsd ki a következő mondatokat: 

 A következő témák mindig is érdekeltek… 

 A következő témában szeretnék segíteni másoknak… 

 Ha bármilyen témát kutathatnék, akkor a következő lenne… 

 Azt gondolom, hogy az embereknek szükségük volna segítségre 

a következő területen… 

 A következő embereket tudnám megkérdezni ebben a 

témában… 

  

 A szerep modell – ne felejtsd el, hogy az emberek azokra hallgatnak, akikben 

megbíznak, akiket tisztelnek és követnek. Ha az emberek azt gondolják, hogy jó 

ember vagy, akkor sok területen tanácsot fognak kérni tőled. Az élet azt igazolja, 

hogy nemcsak szakértőkhöz szoktunk fordulni tanácsért – hanem barátainkhoz, 

munkatársainkhoz vagy megbízható emberekhez. Azt is megfigyelhetjük, ha valaki 

elismertté válik valamilyen területen, akkor az emberek hozzá fordulnak más 

kérdésekben is. Ha felvállalod a tanácsadói szerepet, akkor nagyszerű pozíciót építesz 

magadnak. Az embereknek jó modellekre van szükségük, akik utat mutatnak.  

Gyakorlat: egészítsd ki a következő mondatokat: 

 Az emberek a következő dolgokért értékelhetnek… 

 A következő elvek mindig jó irányba vezettek… 

 Amikor az emberek az életemre tekintenek, azt a 

következtetést vonják le, hogy értéket hagytam hátra, mint… 

 A következő vonások jó emberré formáltak, és kész vagyok 

megmutatni a világnak, hogy … 

Ha ismerjük ezt a három féle szakértői szerepet, könnyen kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő 

területet. Tudatosan felépíthetjük bármilyen témában a hozzánk illő szakértői képet. A jó 

szakértő folyamatosan tanul és fejlődik saját témájában.  

Amikor mindhárom szerepet kombináljuk, akkor képesek vagyunk egy magasabb szintre 

emelkedni – megbízható tanácsadókká válunk. Az emberek hozzánk fordulnak, hogy 

ismereteinkkel, tapasztalatunkkal segítsük őket.  

 

5. A szakértővé válás 10 lépése 

Hogyan adjuk át az embereknek az üzenetünket? Hogyan építsük fel vállalkozói 

birodalmunkat?  



1) Válaszd ki a területed és válj mesterré. Lehet, hogy több terület is érdekel – de 

érdemes egyetlen témával kezdeni. Ismerd meg, tanulj sokat, beszélj róla, válj 

ismertté és építs fel egy birodalmat vele. Fókuszálj egyetlen témára! Válassz olyan 

területet, amit mindig is szerettél, ami érdekel, amiről szívesen beszélsz… 

2) Válaszd ki a célközönséged. Kiket akarsz igazán szolgálni? Hogyan néz ki az ideális 

ügyfeled? Az egész világot nem mentheted meg, ezért válaszd ki azt a 

célcsoportot, akik a legjobban foglalkoztatnak.  

3) Fedezd fel a célcsoportod problémáit. Tanulmányozd a célcsoportod 

szükségleteit, élethelyzetét és kínálj fel egyszerű megoldásokat. Négy kérdést 

szoktam feltenni a célközönségemnek: (1) Mit szeretnél megvalósítani ebben az 

évben? (2) Mit gondolsz, mi duplázná meg vállalkozásod bevételeit? (3) Mi 

nyugtalanít a leginkább vállalkozásoddal kapcsolatban? (4) Milyen megoldást 

próbáltál eddig? Mi működött és mi nem? – a válaszok segítenek olyan 

megoldásokat találni, amelyekre igazán szükségen van az ideális ügyfél 

jelölteknek.  

4) Fogalmazd meg a történeted. Melyik az a történet életedből, amely kifejezi, hogy 

a célcsoportoddal azonos problémákkal küszködtél? Az emberek leginkább 

hasonló küzdelmeiken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A hallgatóságod tudni 

szeretné, hogy te is végigmentél azon az úton. Az emberek a következő dolgokat 

szeretnék megtudni rólad: Ki vagy és milyen élethelyzeteken mentél keresztül? 

Mit győztél le és hogyan? Mit fedeztél fel az utad során? Miben voltál sikeres? Mit 

fogsz nekem tanítani, amit saját életemre alkalmazhatok?  

5) Teremts egy megoldást. Miután ismered a célcsoportodat és a problémát, építs 

fel egy programot, egy lépésekből álló folyamatot, amin ügyfeleid végigmehetnek. 

A legtöbben itt buknak el. Sokan szeretnének szakértők lenni, de nem végzik el a 

házi feladatot. Nem írnak könyvet, nem készítik el előadásukat vagy képzési 

anyagaikat – coaching programjukat. Eldöntheted, hogy milyen formában fogod 

továbbítani az információt. Az emberek öt fő formában tanulhatnak tőled: (1) 

olvasva (könyvek, blogok, cikkek, tanulmányok), (2) hallgatva (előadások, 

hangfelvételek, konferenciák, telefonbeszélgetések, (3) nézve (előadások, élő 

közvetítések, video anyagok, webináruimok, (4) megtapasztalva (személyes 

konzultációk, workshopok, kaland táborok, kiállítások), (5) mesterré válni 

(tanfolyam, mesterelme programok, coaching ülések). Válaszd ki a neked 

legmegfelelőbb eszközt és készítsd el az információcsomagot. 

6) Készíts weboldalt. Kezd el megismertetni a szakértői területed – közölj értéket, 

adj sok ingyenes és hasznos információt, ragadd meg a látogatókat valamivel, add 

el a programod.  

7) Készítsd kampányt termékeidhez. Építs fel egy stratégiai lépésekből álló 

folyamatot, amely során az érdeklődőket vásárlókká formálod. Kritikus tényező, 

hogy az ingyenesen felkínált információ értéket közvetít és hasznosítható.  



8) Tegyél ki ingyenes tartalmat. Blogok, cikkek, egyszerűsített eszközök, video 

tartalmak, stb. Érdemes a legjobb információkat ingyen odaadni. Az emberek csak 

akkor fordulnak hozzád, ha a bizalmat felépítetted már.  

9) Szerezz partnereket, akik tovább promoválnak. Keress olyan szakértőket, akik 

hasonló célcsoporttal rendelkeznek és rendelkeznek jó listával – feliratkozókkal, 

ügyfelekkel. Kínáld fel a segítséged, hogy ők is segíthessenek.  

10) Ismételd meg és építsd vállalkozásod a különbözőség – kiválóság és szolgálat 

értékeire. Ez a három érték hatalmas segítséget jelentett nekem. Az egyedi 

termék vagy szolgáltatás – egyedi értéket kínál, megragadja a figyelmet, kiemeli a 

sorozatgyártásból. Tudnod kell, hogy miben különbözöl a versenytársaidtól. A 

kiválóság azt jelenti, hogy mindent erőfeszítést megteszel a megkülönböztetett 

értékteremtéshez. Ezért a folyamatos fejlődés elengedhetetlen – a legjobb 

információt és szakértelmet kell képviselned. A törődésed és a kiszolgálásod is 

profizmust kell bizonyítson. A szolgálat – olyan információt és értéket 

szolgáltatsz, amely mások életét jobbá teszi. Szívvel és értelemmel szolgálsz 

másokat. Szenvedéllyel és együttérzéssel segítesz másoknak jobb és sikeresebb 

lenni.  

Kövesd ezt a 10 lépést ahhoz, hogy kiváló tanácsadói birodalmat építhess fel. 

 

6. A milliomos tanácsadó pénzügyi térképe 

Megtanultam az évek során, hogy a pénz felnagyítja üzeneted erejét. Ha szeretnéd, hogy 

üzeneted sok emberhez eljusson, akkor egyre több pénzre van szükséged hozzá.  

Hogyan építs egymillió dolláros vállalkozást, amely anyagi függetlenséghez vezet? 

A vállalkozói szakértők hat bevétel forrása: 

- írás 

- előadás 

- képzések tartása 

- coaching 

- tanácsadás 

- online marketing – termékeid becsomagolása. 

Hasznosíthatód az összes forrást vagy kiválaszthatod a hozzád illő legjobb eszközöket. Ha 

igazán ismert szakértője szeretnél lenni egy területnek, akkor mind a hat forrást be kell 

építened szakértői tevékenységedbe.  

A szakértői birodalom öt lépése: 



1) Teremts egy alacsony árkategóriás információs terméket – CD, DVD, ebook, audió 

program, videó, stb. 

2) Teremts egy alacsony árkategóriás előfizetéses programot – tagság, sorozat, 

felszeletelt információs anyag, havi vagy heti tanulmányok, stb. 

3) Teremts egy közepes árkategóriás információs terméket – átfogók képzés, három 

napos program, sorozatos előadások, 

4) Teremts egy magas árkategóriás többnapos workshopot – mesterelme programot. 

5) Teremts egy magas átkategóriás coaching programot – személyes sorozatos 

tanácsadás. 

Kombináld mind az öt csomagot és számolj!  

Ne felejtsd el, hogy értéket teremtesz és jobbá teszed mások életét. 

 

7. A tanácsadó gondolkodásmódja 

Mi tesz egy tanácsadót sikeressé? Mibe kerül elkezdeni és eredményessé válni? 

Felfedeztem, hogy a siker legnagyobb része egy belső játék – gondolkodásmód része. Nem az 

eszközök vagy az információ, hanem egy gondolkodásmód és hozzáállás függvénye. Úgy 

gondolom, hogy a sikeres szakemberek rendelkeznek négy kiemelkedő megközelítéssel, 

amely lehetővé teszi, hogy folyamatosan szolgáljanak, dolgozzanak és újat teremtsenek. Ez a 

négy megközelítés elengedhetetlen a sikerhez: 

 Az élettapasztalatom, üzenetem és hangom értékes – a pszichológusok már régóta 

mondják, hogy a személy boldogsága, hatékonysága és rezilienciája önértékelésén 

múlik. Minél értékesebbnek érzed magad, annál magabiztosabb vagy az 

értékteremtésben. 

 Ha nem ismerem vagy nem rendelkezem vele, megtanulom és megteremtem – aki 

érzi elhívatását vagy küldetését, az mindent megtesz annak érdekében, hogy 

megossza üzenetét. Számára nincsenek kifogások. Ők bíznak abban, hogy bármilyen 

akadállyal nézzenek szembe, elkezdik és végigmennek a küzdelmeiken, keményen 

dolgoznak és tanulnak. Ha olyan emberekkel találkozom, akik azt mondják: „nem 

tudom ezt”, „nem rendelkezem ezzel”, vagy „nincs időm erre” – tudom, hogy 

erőtlenek és nincs esélyük a tanácsadói világban. 

 Nem engedem, hogy a kis vállalkozásom korlátozza gondolkodásom – a vállalkozás 

első évei nagyon megpróbáló időszak. Az eredmények sokszor lassabban jönnek, mint 

gondolnánk. Könnyű feladni és kicsiben játszani az első két évben, amikor a bevételek 

nem a tervek szerint jönnek. De ne engedd, hogy a kicsi kezdet kicsinyessé tegyen. Ne 

add fel a jövőképed. Szükséged van a nagy képre, amely mindig lelkesíteni tud a 

jelenlegi körülményektől függetlenül. A jelen valósága sosem veheti el a 

lelkesedésed. Ha kicsiben játszol, a világ hasznára nem válhatsz.  



 Először diák vagy, másodszor tanár és mindig szolgáló – a kiváló szakértők mindig a 

kiolvasott könyvekről és kutatásaikról beszélnek. Képesek igazán jó gondolatokat 

összerakni. Sokan azt hiszik, ha egyszer szakértőkké váltak, akkor azok is maradnak. 

Pedig csak azok maradnak szakértők, akik folyamatosan tanulnak és szolgálnak. Ha az 

elmúlt hat hónapban nem olvastál legalább hat könyvet saját szakterületedről, akkor 

nem vagy szakértő.  

 A mesterré válás egy életforma – a kitartás művészete. A szakértővé válás egy 

folyamat – ahol újabb és újabb információ és tapasztalatszerzés lehetősége tesz 

gazdaggá a szolgálatra.  

 

8. A tanácsadó feladata 

Mit kell tegyen a tanácsadó? Miben kell kiválónak lennie? 

Azokat a képességeket és készségeket kell fejleszteni, amilyen csatornákon szeretnénk az 

üzenetünket továbbadni – órás, előadásmód, témavezetés, meghallgatás, kérdezés, stb. 

Ebben a szakmában nagyon keveset beszélnek a készségek fejlesztéséről. Pedig nem minden 

a tehetség.  

Úgy gondolom, hogy egy tanácsadó néhány alapvető készséget ki kell fejlesszen a siker 

érdekében. Ezek közül megemlíteném az írást, a marketinget, a beszédet, csoportvezetést, a 

coaching megközelítést, a közösségi médiát és a prezentációt. De főleg a következő néhány 

dologban fejlesztenünk kell önmagunkat:  

 Pozicionálás – (1) ismerni a célcsoportot, (2) biztosítani a versenytársakat és az 

ügyfeleket, hogy egyedi szakértelemmel rendelkezünk. A pozicionálást gyakorlata 

magába foglalja az árazást, a megjelenést, az megkülönböztetett értékteremtést, és a 

többi versenytárssal való jó kapcsolatteremtést 

 Csomagolás – a célcsoportnak megfelelő tartalomteremtés, világos célok, logikus 

tematika, a termék becsomagolása, önmagunk becsomagolása 

 Promoció – add az emberek tudtára: weboldal, marketing rendszer, kapcsolatépítő 

kampány, ingyenes tartalmak, stb. A marketing nyolc alapvető eleme a következő: 

o Értékígéret – miben segítesz 

o A kihívás – milyen problémára válaszolsz 

o Azonosulás – személyes küzdelmek megosztása, azonos kihívások feletti 

győzelem 

o Hitelesség – eredmények, tanulmányok, tapasztalatok 

o A választás felkínálása – a versenytársaktól megkülönböztetett érték – miért 

érdemes téged választani.  

o Érték és ár arány – nagyobb értéket adni 

o Kifogások kezelése – mitől félnek a vásárlóid 

o Lezárás – erős zárás és cselekvésre ösztönzés  



 Partnerkapcsolatok – egyedül nem tudsz sok embert elérni, szükséged van 

partnerekre. Keresd meg a legnagyobb potenciális partnereket és szövetkezz velük. 

Fontos elv: először segíts és utána kérj segítséget. 

 Szolgálj céltudatosan – szenvedélyesen azon dolgozni, hogy mások élete 

megváltozzon. 

 

9. A tanácsadói – szakértői szakma változása 

Ma egyre több tartalmat kell ingyen továbbadni ahhoz, hogy bizalmat építsünk. Egyre több 

híres és kevésbé ismert szakértő jelenik meg a piacon és egyre nagyobb igényekre kell 

választ adni. Az emberek a közösségi oldalakon próbálják egymásnak továbbadni 

tapasztalataikat.  

Megállapíthatjuk, hogy a tartalom nagyon fontos és az iparág új királyai az új 

tartalomszolgáltatók lesznek. A világ új gondolatokat keres, amely jobbá teheti az emberek 

életét. Ma nagyon izgalmas író, tanácsadó, coach és tartalomszolgáltató lenni. 

Ma egy belső forradalom zajlik a tanácsadói iparágban, amely a következő változásokat 

teremti: 

 a titokzatosságból a nyílt kommunikáció felé – a szakemberek elkezdtek egymással 

beszélgetni és közösségeket formálni.  

 erősebb fókusz az innováción és a megkülönböztetett értékteremtésen – rengeteg 

információ és kommunikációs lehetőség környezete, saját tartalom, saját 

megjelenés… 

 jobb márkaépítés – a tanácsadói szakma elkezdte felépíteni saját megkülönböztetett 

értékeit: minőségi termékek és megjelenési formák 

A külső világban zajló forradalom is hatással van a szakmára: 

 olcsó marketing szlogenek helyett valódi érték kommunikáció – tudatosabban 

felépített folyamatok 

 kiváló ügyfélszolgálat – értékelt vevők, folyamatos ügyfélgondozás  

 az ügyfél magas értékelése és tisztelete visszahat 

Az emberek a kiválóságra vágynak. 

 

10. Összefoglaló 

Itt az idő, hogy nagyon sok ember életét jobbá formált. A tanácsadói – szakértői világ 

átformálása új lehetőségeket kínál hallatni a hangod és átadni életed üzenetét.  



Azt gondolom, hogy van egy üzeneted, ami benned él és nem tudod többé magadban 

tartani. Komoly elhívatás és karrier vár rád. Kezd el, oszd meg az üzeneted másokkal és 

építsd fel tanácsadói vállalkozásod. 

Légy az inspiráció forrása! 

 


