
Za jak dlouho mohu být milioná em?

„Jediné místo, kde úsp ch p edchází výsledek, je ve slovníku.“ Vidal Sassoon

 se nám to líbí nebo nelíbí, tento sv t je založen na pen zích. Jejich vývoj byl dlouhý a
díky jejich neustálému rozvoji žijeme dnes v dob , která nabízí neskute né možnosti.

žeme  nakupovat  i  prodávat  na  celé  planet ,  ímž  se  do  všech  kout  sv ta  dostává
zboží doposud nevídané ani ochutnané.

Tyto neomezené možnosti máme pouze díky správnému fungování pen z. Nemohli byste
nic, než dojit svoji krávu a žít ve své malé vesni ce, pokud byste nem li k dispozici své
peníze.

Peníze po celou dobu svého rozvoje sehrávaly úlohu p i pom ování hodnoty
poskytovaných služeb a zboží. Lidé se jednoduše pot ebovali p estat handrkovat na trhu
a stále p emýšlet, zda je cena jelena jiná než cena divokého kance. Zavedli si proto mezi
sebou jiná m ítka, která vždy byla s to popsat kvalitu, dostupnost a žádanost daného
produktu, i služby.

S rozvojem obchodu a komunikace musely i peníze m nit svoji tvá . Národní m ny
ztrácely svoji d ležitost a stále rostla pot eba najít platidlo, které by bylo vhodné pro co
nejv tší po et lidí. Lidé prost  hledali možnost, jak si mezi sebou vym ovat své služby
nezávisle na své národní p íslušnosti.

Postupným sjednocováním m ny dochází k v tšímu rozvoji mezinárodního obchodu a
ležitost pen z ješt  více roste. Kdokoliv dnes m že jet na druhý konec sv ta pouze se

svojí  kreditní  kartou.  Nepot ebuje  s  sebou  vozit  zásobu  jídla,  sv j  d m,  auto  ani  pití.
kdo jiný ho tam odveze,  nasytí,  pobaví,  a zase p iveze zp t.  Díky pen m m žeme

kdekoliv a s kýmkoliv cokoliv d lat. Úžasné, že ano? Peníze se tak stávají mocným
nástrojem pom ování a otevírají cestu k novému životnímu stylu pro celou planetu.

Má to však jeden há ek. Na vše, co d láme, nám pat né organizace dávají povolení a to
po  absolvování  ur ité  pr pravy,  nebo  školení:  Povolení  k  ízení  auta,  k  podnikání,  k
vykonávání ur itých povolání. Jak zacházet ú eln  se svými pen zi nás ale nikdo neškolí
ani nepou uje. Kv li tomuto spole enskému defektu se peníze postupn  stávají hrozbou.

Je proto zapot ebí zm nit p ístup. Skoro 2000 let bylo lidem vtloukáno (nap .) církví do
hlavy, že ko enem všeho zla je milování pen z. Chudí byli dáváni za p íklad a bohatství
nebylo  v  náboženských  kruzích  vítáno  ani  vyhledáváno.  Pak  pozd ji  p išli  komunisté  a
jasnými  hláškami,  že  všechno  pat í  všem  a   bohatí  do  spole nosti  nepat í,  op t  ma ili
prosp šnou sílu pen z.

Není  proto  žádný  div,  že  dnešní  lov k  ve  své  hlav  stále  nosí  jistý  odpor  a  strach
k pen m a i když cítí, že jsou pot eba, nemá odvahu a sílu oddat se vytvá ení hojnosti.



To se ale musí zm nit. Spole nost pot ebuje zaujmout nový postoj k osobním financím.
Lidé se musí nau it finan ním zákonitostem, jinak ve sv , který je zcela postaven na
financích, nemohou radostn  žít.

Jak  se  ale  nau it  vytvá et  své  osobní  bohatství  a  využívat  sílu  pen z  ke  svému
prosp chu? Dnes se spole  podíváme na sílu, kterou v sob  skrývá jedna koruna, a na
to, za jak dlouho s její pomocí mohu být milioná em.

Každá  koruna  je  takové  malé  semínko,  které  nám  m že  p inést  další.  Když  ji  ale
vyhodíme, nic nám nep inese. Podívejme se na malý p íklad. Jedna koruna je schopna se
rozmnožit  na  milion  p i  úroku  10% za  145  let.  Pokud  ale  budeme  odkládat  každý  den
jednu  korunu,  tak  p i  stejném  úroku  dosáhneme  jednoho  milionu  již  za  56  let.  Sta í
pouze každý den dávat na sv j ú et jednu korunu a nic z n j b hem let nevybírat. Kolik
znáte ve svém okolí milioná  v 56 letech? Že by nem li korunu denn  navíc?

Ve financích se tomuto finan nímu triku íká složené úro ení. Prost  necháte peníze na
svém ú tu, a  se samy množí. Rozmnožení nazýváme úrok - ten na ú tu ponecháte
spole  s  investovanými  pen zi,  aby  p inesl  další  výnos  a  tak  dále  rok  po  roku.  Díky
této funkci m žete z jedné koruny denn  mít p i 10% úroku 2,7 milionu korun ve svých
66 letech a nemusíte pro to nic d lat.

Asi namítnete, že se vám nechce tak dlouho ekat. Jist , tak se pokusíme celý proces
trochu urychlit a budeme na ú et dávat více. T eba deset korun denn . To si jist  každý

že  dovolit.  Deset  korun  denn  p i  úroku  10%  vás  p ivede  k  milionu  za  34  let.
Kdybyste byli  finan  gramotní  a za ali  svým d tem spo it  hned od narození  a pak je
vedli k tomu, aby své peníze neutrácely, tak již ve 34 letech budou milioná i. Ale ani pro
vás  není  pozd .  M žete  spo it  více  a  k  milionu  se  dostanete  také.  Odkládáním  5000

sí  se m žete stát milioná em již za 10 let.

Každý utrácíme mnoho za zbyte nosti, aniž bychom si uv domili, že každá vyhozená
koruna  je  zma eným  semínkem,  které  má  moc  nám  p inést  bohatství  a  finan ní
nezávislost.

Necht jme  proto  všechno  hned.  Odkládejme  si  a  investujme  do  dob e  zvolených
investi ních fond . Najd me si finan ního poradce, který nám s pen zi pom že. Namísto
stresu, že jednou nebudete s to splácet své dluhy, si rad ji zvolte postupné bohatnutí,
které vám p inese klid nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost.

ipravili jsme pro vás seminá „Jak rozvinout smysl pro bohatství“.
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