
C z y S T R U C T O G R A M ®  
może pomóc Ci lepiej 
i n w e s t o w a ć w 
nieruchomości? Tak! 
Nazywam się Edyta Bednarczyk i na co dzień zajmuję się inwestowaniem 
w nieruchomości – również w roli trenera. Ekspercką wiedzę zdobyłam 
podczas kilkunastu lat intensywnej pracy na rynku. Zaczynałam z 
długami –   jako matka samotnie wychowująca syna – by od momentu 
rozpoczęcia swojej przygody wejść w posiadanie 21 nieruchomości. 
Praca w dość wymagających warunkach rozwijała moją kreatywność, 
wytrwałość i pragnienie zmiany, dlatego teraz każde warunki są dla mnie 
znakomitą okazją do pozyskiwania nowych doświadczeń i efektywnego 
inwestowania, które pozwala mi mnożyć zyski. Jedną z moich naczelnych 
wartości jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, dlatego pewnego 
dnia zdecydowałam się na pracę ze Structogramem.  

Wiedza zdobyta na szkoleniu przede wszystkim pozwoliła mi lepiej 
inwestować. Teraz zdecydowanie skuteczniej prowadzę negocjacje oraz, 
w dużym skrócie, sprzedaję swoje nieruchomości przygotowane „pod 
klucz”, ZANIM skończę w nich remont! Dzięki wiedzy o trzech kolorach 
mózgu zrozumiałam ponadto, że uczestnicy szkoleń, które prowadzę 
mają naturalne predyspozycje do inwestowania w sposób odpowiedni 
dla ich biostruktury mózgu. Ja, jako osoba ze zdecydowaną dominacją 
koloru czerwonego, z łatwością podejmuję decyzje – niemal od razu 
wiem, czy war to inwestować oraz jaki jest potencjał danej 
nieruchomości. Błyskawicznie przystępuję ponadto do działania, czyli 
pomysłu na aranżację i sprzedaży. Osoby, u których dominuje kolor 
zielony nie będą się czuły bezpiecznie w moim modelu inwestycyjnym, 
dlatego dla nich inwestowanie w nieruchomości ma zupełnie inny 
wymiar. Swój kapitał będą budować spokojnie i z troską o innych, nie 
podejmując żadnych pochopnych decyzji. Osoby z dominacją 
niebieskiego mózgu są mistrzami w tworzeniu tabelek kosztowych i 
powtarzalnych systemów, jednak dopiero w połączeniu z pozostałymi 
kolorami będą mogli skutecznie prowadzić swoje inwestycje. 



Tak, jak nieograniczone są zasoby naszych mózgów, tak też wiedza o 
Structogramie, codziennie przynosi nowe odkrycia. Z dużo większym 
zrozumieniem podchodzę obecnie do tego, co znajduje się w pokoju 
mojego młodszego syna, gdzie   każda półka ugina się pod ciężarem 
pamiątek, a podłoga pełna jest konstrukcji z klocków Lego. To tylko 
niewielka część praktycznej wiedzy, którą wniósł w moje życie 
Structogram. Już sama świadomość naszych mocnych i słabszych stron 
pozwala nam przecież podejmować trafniejsze decyzje w życiu 
zawodowym i prywatnym. Dzięki niej jesteśmy w stanie umacniać 
obszary, w których się odnajdujemy i wspierać te, które od zawsze 
sprawiają nam trudności. Wiedza, którą daje Structogram to wiedza o 
nas samych. Wiedza o tym, w jaki sposób możemy stać się lepszymi 
partnerami, rodzicami, trenerami czy partnerami biznesowymi, aby w 
skuteczny, zgodny z własną naturą sposób realizować cele i marzenia!


