
Vychovejte ze svých d tí bohá e

Aniž bychom si to n kdy uv domili, naše finan ní situace z velké míry závisí na tom, co
jsme doma o pen zích slyšeli jako malé d ti. P i své práci s klienty v oblasti pen z se až
sama podivuji, jakou „paseku“ m že ud lat tatínkovo asto opakované moudro, a naopak
jak  jednoduchý  život  v  oblasti  pen z  m že  zajistit  zdravý  p ístup  rodi  daného  dít te
k pen m. Tématem tohoto lánku však není vaše finan ní situace, ale ta budoucí
vašich  d tí.  V te  tomu,  že  ze  svých  d tí  m žete  vychovat  bohá e,  a  není  to  v bec
náro né. Chce to jen v t, jaké informace d tem vkládat do jejich hlavy a co je ze sv ta
financí nau it.

Ned lejte z pen z problém
tšina rodi  chybuje práv  v tomto bod . Pokud je vaše finan ní situace nep íznivá,

nemusíte tím zat žovat své d ti. Od toho mají d tství, aby si užívaly bezstarostnosti a
hraní,  tak  jim  je  nekažte.  Pro  ukázku  uvádím  n kolik  výrok ,  které  mohou  mít  na

tskou psychiku fatální vliv (nej ast ji je slýchám v obchod ):

„Na to my mít nikdy nebudeme“
„Nemysli si, že je jednoduché na to vyd lat“
„Pen z máme po ád málo“

Nezakazujte d tem sny
Každé dít  má sny a my mu je n kdy nev domky bouráme. Pokud vaše dít  od útlého

ku skv le maluje, zapome te na kariéru léka e (kterou si pro n  tak p ejete) a
podporujte je v tom, co miluje a umí. Evidentn  má v dané oblasti talent, a pokud jej
bude rozvíjet, za adí se mezi bohaté. Protože tam, kde je talent, jsou i peníze. Op t pro

íklad, fatální výroky, které zni í vašemu dít ti kariéru:

„Takovýma volovinama si peníze nevyd láš“
„To jsou jen sny, spadni na zem“
„Práce není zábava“

Dovolte jim koupit, co cht jí
Já  vím,  není  možné  d tem  koupit  vše,  co  cht jí.  Nabízím  vám  ešení,  které  jsem  se
nau ila  od  svého  partnera,  a  oce uji  je  p i  každém  b žném  nákupu  s  d tmi.  Máme
dohodu,  že  si  každý  m že  vybrat  jednu  v c.  Pro  d tský  mozek  je  to  fér  domluva  a
zárove  se nemusíte bát, že by dít  p ineslo v c za tisíc korun, to vám garantuji. Pokud



dít  po celou dobu nákupu odstrkáváte a ono vám po ád n co ukazuje, je to náro né i
pro  vás  i  pro  n ,  že?  V  extrémním  p ípad  se  dít ti  mohou  zapsat  následující  emo ní
zápisy:

„Co chci, to nemohu mít“
„Nemohu si koupit, co chci“
 „S pen zi jsem závislý na mám (tátovi)“

Nehádejte se o peníze s partnerem
O pen zích vedou lidé zvýšen  emotivní debaty, a to hlavn , když jich je nedostatek. D ti
hádky citliv  vnímají a mohou si z nich odnést nejen nep íjemné zážitky, ale také zápisy
v emo ním jazyce. Zkuste o pen zích debatovat v klidu, nebo (pokud to nedokážete)
mimo dosah d tských uší. Op t uvádím fatální zápisy:

„Kolem pen z jsou problémy“
„Kv li pen m vzniká hádka“
„Peníze ni í vztah“

Tento druh emo ních zápis  zp sobuje v dosp lém jedinci absolutní nechu  se o pen zích
bavit, ešit je s partnerem, a neustálý strach, že  hrozí ztráta partnera kv li pen m.

te je mít k pen m praktický a pozitivní vztah

Finan ní zajišt nost není jen o správném smýšlení, je také o finan ní inteligenci. A tu se
musíme nau it. Doporu uji koupit dít ti knížku R. Kiyosakiho „Bohatý táta, chudý táta
pro mladé“; je zde hezky vysv tleno, jak k pen m p istupovat. Krom  toho doporu uji
vzít n kdy dít  do firmy, nechat je d lat leh í práci a ukázat mu, jak to ve firm  funguje.
Ur it  to pro n  bude p ínosné.

Na záv r nabízím n kolik pozitivních tvrzení, které myšlení vašeho dít te správn
nasm rují správným sm rem:

„Pen z bude vždy dostatek“
„Co chceš, to dokážeš“
„V em jsi dobrý, tím m žeš lehce zbohatnout“
„Jsi chytrý a budeš bohatý“
„Jsi mimo ádný a budeš mít mimo ádný život“
„M žeš se stát, kým chceš“

Tak p eji mnoho zdaru!

ij te na p ednášku 7 krok  k získání bohatství

te si také:

Životní situace, které vás mohou zni it
Ušet ete 30% za 30 vte in

http://www.mamdepku.cz/seminare-deprese.htm
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/osobni-rust/zivotni-situace-ktere-vas-mohou-znicit.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/osobni-rust/usetrete-30-za-30-vterin.html
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