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Wprowadzenie 

 
Czyli lekcja prawidłowej obsługi łopaty.

Łopata – można by rzec, że jedno z najważniejszych 
osiągnięć myśli inżynieryjnych na świecie. Zaraz po kole. 
Gdyby cofnąć się do momentu jej powstania, ten kto ją 
wymyślił i pokazał jak obsługiwać był prawdziwym wo-
dzem ówczesnego świata. Brzmi to dla wielu abstrak-
cyjnie, ale tak właśnie było. W świecie zautomatyzowa-
nych maszyn, nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych 
to prozaiczna sprawa – wręcz oczywista. Pozwolę zadać 
Ci jeszcze dwa pytania z nią związane. Czy kiedykolwiek 
obsługiwałeś lub obsługiwałaś łopatę? Jeżeli tak, to czy 
czujesz się w tej dziedzinie mistrzem? Przecież to tylko 
kij, zakończony płaską łychą. No i dla wielu tu zaczy-
nają się schody. Jedni zaprzeczą, że po co im łopata, inni 
po kilkukrotnym jej użyciu w ogrodowych warunkach 
uważają się za mistrzów. Każda z tych postaw jest nie-
poprawna. Chodzi tu o mechanikę naszego podejścia do 
postawionej tezy. Łopata jest konceptem, który podda-
liśmy właśnie w minimalistyczny sposób ocenie. Czy za-
inwestowałbyś w biznes produkcji łopat? Tu znów ktoś 
powie, że tak, ktoś inny, że nie, jeszcze inny, że nie wie. 



10

e-bookowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Ta ostatnia odpowiedź na tę chwilę jest jedyną prawi-
dłową, bowiem jeszcze nie wykonaliśmy podstawowych 
analiz, aby ocenić czy jest to biznes dla nas, czy jego wy-
konawcy znają się na łopatach, czy koszty i przychody 
z jej produkcji są realne. Istotne jest, abyśmy zrozumieli 
istotę działania naszej łopaty. To zrozumienie jest fun-
damentem do podjęcia właściwej decyzji.

W dalszej części książki znajduje się 36 roz-
działów w formie lekcji inwestowania i biz-
nesu. Sugeruję, aby czytać rozdziały po kolei. 
Gdy już przerobisz materiał, możesz wracać do 
dowolnych. Przeskakiwanie rozdziałów to tak 
jak nauka matematyki znając wyłącznie doda-
wanie i mnożenie, bo niby po co nam odejmo-
wanie i dzielenie? Brzmi oczywiście, ale jako 
ludzie próbujemy podświadomie iść na skróty 
- łatwiejszą drogą. Tak robi większość - to zły 
nawyk. Kontroluj go, a wkrótce będziesz podej-
mował dobre decyzje inwestycyjne, które dadzą 
Ci niezależność finansową. Łatwe drogi zostaw 
innym. Ty idź swoją drogą. Drogą do wyznaczo-
nego celu.


