
3 pravidla postupného bohatnutí

Peníze  jsou  neviditelnou  silou,  která  nás  všechny  ovládá.  Máme-li  jich  dostatek,
nep emýšlíme nad nimi, pokud nám chybí, p emýšlíme o nich stále. N kte í si myslí, že
peníze jsou p vodcem všeho zla, i když tomu tak není. Bez pen z by se spole nost nikdy
nevyvinula do stádia, ve kterém je dnes. Peníze jsou hybnou silou rozvoje. Umož ují

em nit neviditelné hodnoty a p edstavy do viditelné podoby.

Mnozí si myslí, že peníze nejsou d ležité. Pravd podobn  bez nich ješt  dlouho nebyli.
Kdo  aspo  n kdy  trp l  nedostatkem  pen z,  uv domuje  si  jejich  váhu  i  sílu.  Pro
spravování pen z je zapot ebí osvojit si zcela jiné dovednosti, než jaké jsou ú inné t eba
v  oblasti  vztah .  Tam  sta í  zjednodušen  láska,  náklonnost  a  spole ný  zájem  a  vztah

že celkem dob e vzkvétat. Peníze m žeme milovat ze všech sil, a stejn  se nám jich
nemusí dostávat v pot ebném množství.

tšina lidí zákonitosti pen z nezná. Polovin eské populace dojdou peníze po 75 dnech,
pokud ztratí sv j p íjem. Lidé nemají velké úspory a žijí z ruky do úst. Neustálý strach o
peníze  pak  žene  lov ka  do  neuvážených  rozhodnutí  a  touha  po  vlastnictví  do  vysoko
úro ených p ek. Rozdíl mezi tím, co chceme, a tím, co máme, p sobí nep íjemné pocity
nemajetnosti a viditelné p ívlastky chudoby.

Poj me se podívat na zákonitosti pen z, které, a  se nezdají složité, málokdo využívá.

Važte si pen z. Pokud si pen z nevážím, nebudu schopen je opatrovat a hospoda it
s nimi. Pokud je budu mít, utratím je, a pokud ne, tak se bez nich budu muset obejít.
Pen z  si  ale  t žko  budu  vážit,  pokud  neprožiji,  jak  chutná  být  bez  nich.  Nejlepší
školou,  kde  se  nau ím vážit  si  pen z,  je  pobýt  n jakou  dobu  bez  nich.  Kdo  jednou
zažil  bankrot  vlastních  financí,  ví,  o  em  mluvím.  Zná  p íchu  nedostatku  a  tlaku

itel , ví, jak strach klepe na dve e pohody každý den. Abych se v bec n kam
dostal, musím peníze milovat. Co nemiluji, nebude mít pro m  význam, a co nemá
význam, nebudu chtít.

Kontrolujte je. Pokud si pen z vážíme, pot ebujeme se nau it mít o nich p ehled.
Pot ebujeme v t, odkud p icházejí a kam jdou. Kolik nám vlastn  zbývá a co se se
zbytky  d je.  Specifikujte  si,  jaké  jsou  zdroje  vašich  p íjm ,  odkud  vám  do  vaší
zásobárny  p itékají?  Ve  v tšin  p ípad  to  bývá  p íjem  ze  zam stnání,  dále  pak
z podnikání, z investic, z autorských práv i d dictví. V oblasti p íjm  si položte
otázku: „Co mohu ud lat pro zvýšení svých p íjm ? Jak mohu p ispívat k neustálému
rozvoji svých p íjm , co mohu d lat lépe a efektivn ji, aby se mé „p ítoky“ neustále
zvyšovaly?“ Zkusme zde vzít v úvahu i modely, kde nemusíme tolik pracovat, a

itom vyd láváme více, než když pracujeme.



V oblasti kontroly se musíme zabývat i svými náklady. Víte, kolik jste za minulý rok
utratili?  Abychom  m li  p ehled  o  svých  výdajích,  musíme  se  nau it  sledovat,  kam
peníze  dáváme.  Dobrým  zp sobem,  jak  se  tomuto  návyku  nau it,  je  brát  si  a
schovávat všechny ú tenky za všechny své nákupy. Ty pak jednou za týden se íst dle
kategorií náklad  a zapsat sou ty do sledovacího systému.

Náklady m žeme rozd lit do následujících kategorií: Bydlení, auto, relax/zábava,
strava, oble ení, dovolená, drogerie a zdraví.  V t chto skupinách své peníze utrácíme
a  jsme schopni  je  velmi  p esn  sledovat.  Zapisováním do  tabulky  získáte  p ehled  a
možná poprvé v život  zjistíte, kolik vám vlastn  na konci roku bude zbývat, pokud
budete žít jako dote .

Spo te své peníze. Dob e osvojené finan ní dovednosti zp sobí, že vám na konci
síce za nou zbývat peníze. Tyto peníze hned neutratíte na své další pot eby, ale

nau íte se t etí dovednosti: P ebytky pen z za nete ukládat jako investice. Nemusíte
ihned kupovat akcie i nemovitosti. Sta í využívat síly složeného úro ení. Chce to ale
trp livost  a  zapome te  na  vidinu  rychlého  zbohatnutí.  R zná  schémata,  jak  rychle
nabýt v tšího množství pen z, dnes nabízí hodn  firem i jednotlivc . Vy se tím však
nenechte zlákat. Stejn  byste prod lali. Tato schémata totiž v sob  vždy ukrývají
rizika, o kterých vám nikdo p edem ne ekne. Byla by škoda, abyste o své naspo ené
peníze p išli neopatrným po ínáním.

Podíváte-li  se  na  velký  dub,  jist  vás  nadchne  svojí  mohutností  i  pevností.  On  ale
nevyrostl za n kolik let, natož dn . Pevnost a stálost jsou charakteristiky dlouhodobosti,
jejichž hodnota se projeví asem. Postavte své finance na pevném základ  postupného
bohatnutí a necht jte své minulé chyby od init v tentýž den, kdy jste si je uv domili.
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