
Książka „Umysł Miliardera” jest przewodnikiem dla tych, którzy ze swojej pozycji 
przedsiębiorcy, milionera, a może nawet multimilionera, chcą wspiąć się na najwyższy 
poziom i czerpać przyjemność z wzbogacania tego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Jack Canfield, najbardziej popularny autor książek non-fiction na świecie (sprzedał je w  
nakładzie ponad 500 milionów sztuk!) napisał o tej książce: 
„Nie ma innej książki na świecie, która zawierałaby tyle biznesowego doświadczenia, głębi i 

mądrości.” 

„The Billion Dollar Secret” [tłum. pol.: Umysł Miliardera], wydana w języku angielskim w 
czerwcu 2019, natychmiast stała się światowym bestsellerem, zajmując pierwsze miejsca na 
listach książkowych przebojów serwisu Amazon w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, 
Niemczech i wielu innych krajach. 

Jak to możliwe, że niektórzy ludzie w ciągu jednego życia są w stanie zbudować imperia i 
stworzyć miliardy dolarów bogactwa – coś, o czym większość z nas, wliczając w to 
milionerów, może jedynie pomarzyć? Jaki jest sekret miliarderów? Czy to kwestia 
szczęśliwych okoliczności, ich środowiska, edukacji, a może osobowości? Jaki jest klucz do ich 
fenomenalnego sukcesu? Jakie przekonania nimi kierują? Jak myślą? Jakie mają rytuały? Co 
pozwoliło im na zbudowanie tak ogromnej fortuny? Co nimi kieruje?  

Można nie skończyć studiów, można urodzić się na pustyni, można nie mieć imienia i nie znać 
swojej daty urodzenia, jak niektórzy z opisywanych miliarderów, nie posiadający żadnych 
szans na sukces, a mimo to, dzięki zasadom opisanym w “Umyśle Miliardera” odnieść 
nieprawdopodobny sukces w biznesie. Takie historie i wyciągane z nich wnioski autor zawarł 
w 20 zasadach opisanych w książce. 

Jeśli się uczyć, to od najlepszych. „Umysł  Miliardera” przekazuje wiedzę i mądrość 
najlepszych przedsiębiorców świata, bezpośrednio z ich ust. 
 

Informacje do wykorzystania: 

Czym wyróżnia się ta książka? 
 To mądrość miliarderów pozyskana z pierwszej ręki 
 Żadna inna książka w historii świata nie zgromadziła dotąd wiedzy 21 miliarderów 
 To czysta wiedza miliarderów, a nie ich dywagacje  
 Wszyscy miliarderzy, którzy wyjawiają autorowi sekrety ekstremalnego sukcesu, dorobili się 

swoich fortun od zera (sami self-made miliarderzy) 
 Ta książka jest polecana przez miliarderów 
 Książka mówi o DOLAROWYCH miliarderach, nie o ZŁOTÓWKOWYCH 
 Czym różni się ona od światowego hitu  “Myśl i bogać się”  Napoleona Hilla: 

- HIll to  tylko  USA, Rafael to cały świat 
- Hill to tylko milionerzy, Rafael to tylko miliarderzy 
- Hill to bogaci 100 lat temu, Rafael  to obecni najbogatsi ludzie świata 
- Hill to ezoteryka, Rafael to zrozumiała psychologia 



 Czym różni się ona od światowego hitu  “Bogaty i biedny”  T. Harv Ekera: 
- Eker to tylko milionerzy, Rafael to tylko miliarderzy (3 rzędy wielkości wyżej) 
- Eker to własne przemyślenia, Rafael to przemyślenia miliarderów 

 Czym różni się ona od światowego hitu  “Sekrety Amerykańskich Milionerów”  Thomasa 
Stanleya: 
- Stanley to tylko milionerzy, Rafael to tylko miliarderzy (3 rzędy wielkości wyżej) 
- Każdy z miliarderów w książce Rafaela posiada znacznie większy majątek niż wszyscy 
milionerzy w książce Stanleya razem wzięci 
- Stanley pisze o przeciętnych ludziach z klasy średniej, lekarzach, prawnikach, Rafael o 
najlepszych przedsiębiorcach świata i ostrzega przed pułapką przeciętności albo byciem 
“dentystą” 

Absolutny hit światowy 

 Książka jeszcze przed publikacją, w przedsprzedaży stała się bestsellerem nr 1 na Amazon 
 W niemal każdym kraju trafiła na listy bestsellerów już w dniu publikacji 
 1. miejsce listy bestsellerów na Amazon w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, 

Brazylii, Niemczech i kilku innych krajach 
 W pierwszym miesiącu po publikacji ukazało się ponad 300 artykułów prasowych w ponad 40 

krajach i językach na jej temat 
 To najlepsza premiera książki w 14-letniej historii wydawnictwa, zarówno pod względem 

sprzedaży, pozycji na listach bestsellerów, jak i zainteresowania i zasięgu mediów 
 Książka ukaże się nie tylko po angielsku i polsku, ale także po chińsku, hiszpańsku, portugalsku, 

turecku, bułgarsku, wietnamsku, koreańsku i w kilku innych językach 

 

Kilka liczb: 
 Na świecie jest ponad  2 tysiące  miliarderów (dolarowych) 

 Mamy w Polsce jedynie:  

 6                     miliarderów dolarowych 

 31 500           milionerów złotówkowych 

 Wielu z nich chce osiągnąć jeszcze wyższy poziom biznesu i wywierania wpływu na świat. 

 

O autorze: 

Rafael Badziag to globalny przedsiębiorca, topowy mówca  i autor bestsellerów. 

Jako ekspert psychologii przedsiębiorczości, specjalizujący się w psychologii miliarderów, 
występował na antenach stacji NBC, ABC, BBC, CBS i FOX, pojawiał się także w Forbes, CNBC, 
USA Today, Wall Street Journal i innych renomowanych gazetach i stacjach telewizyjnych w 
ponad 40 krajach świata. 
W ostatnich latach Rafael pracował z ponad dwudziestoma self-made miliarderami na całym 
świecie, by dowiedzieć się, co sprawiło, że odnieśli tak ekstremalny sukces w biznesie. Jest 
pierwszą osobą w historii, która pozyskała tak wielu miliarderów do udziału w projekcie 
książkowym o globalnej skali. Nazywany jest Magnesem na Miliarderów. 
 



Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji lub potrzebujesz więcej informacji 
zadzwoń: 606 776 344. 

Więcej informacji na: http://UmyslMiliardera.pl 

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godzinie 9:30 
Miejsce konferencji: Brant Hotel, ul. Równa 20, Majdan (na granicy ze Stara Miłosną). 
Po konferencji prasowej będzie też możliwość przeprowadzenia wywiadu z autorem. 
 

http://umyslmiliardera.pl/

