
Jak být úspěšný a vytvořit bohatství? 

Podíváme-li se blíže na to, jak to dělají bohatí a úspěšní jednotlivci a bohaté rody, 
najdeme odpověď. Zjistíme, jak se chovají, jaké mají atributy, taktiky a dovednosti. 
Co učí své děti, jaké mají vzdělání. Proč jsou tedy stále bohatší, proč dokáží držet 
po generace majetek a aktiva, které jim dlouhodobě generují pasívní příjmy4         
a často jen ovládají právnické osoby, jenž vlastní jejich firemní práva? Jak vlastně 
dokáží úspěšné rody a rodiny udržovat vliv a moc?  

 

Jedna z mnoha odpovědí je, že „znají a předávají si z generace na generaci 
úspěšné vzorce myšlení a strategie vedoucí k bohatství a systematicky je aplikují“.  

 

Také toužíte být úspěšný(á)? Pokud ano, poznejte jejich úspěšné strategie              
a taktiky, naučte se jejich vzorce myšlení a konání, aplikujte je a snažte se o to, 
aby se staly Vašimi každodenními návyky! Pak máte šanci uspět. Žijeme na sklonku 
převratné doby „informační“ (nové informace nás dennodenně zaplavují) a doby 
„kreditní“ (státy žijí na dluh - uvolňuje se nekrytá měna, nicméně dluh je také 
využíván jako mocný nástroj a páka vedoucí k moci a prosperitě).  

Přichází doba transformační a proto vyučovaná finanční gramotnost, která je nám 
a našim dětem dnes předkládána, je jistě přínosem, ale k vytvoření dlouhodobých 
aktiv a zajištění kvalitní životní úrovně nestačí5. Je nejvyšší čas se začít vzdělávat     
a vytvářet Vaše aktiva, něco, co jste vytvořili, a přináší pasivní příjmy s minimálním 
vynaložením úsilí bez Vaší přítomnosti. 

 

Strategie v této knize má čtyři fáze. Budeme společně postupovat systematicky, 
krok za krokem. Nikdy a nikým se nenechte odradit. Neustále vyhledávejte 
zajímavé investice a doplňujte znalosti v oblasti finanční inteligence. Pokud jste 
rodiči, využijte každou vhodnou chvíli a předávejte nabyté informace svým 
dětem, pokud je dokážete zaujmout.  

 
 
 
 
 

Co Vás povede k úspěchu? 
                                                 
4 Příklad: Pravidelný příjem (renta) je složen z podílů ve firmách, podílů v otevřených podílových 
fondech, z dividendových akcií, tantiémů, pronájmů a pod… 

5 Lze za patnáct let očekávat, že se o nás stát v důchodovém věku postará? Pokud nechceme 
být odkázáni na milost našich blízkých, drasticky snížit kvalitu života a lékařskou péči v době, kdy 
nebudeme schopni pracovat, je nutné co nejdříve poznat a aplikovat finanční inteligenci, vytvořit 
naše aktiva. Čas – naše nejcennější aktivum neúprosně plyne, proto je nezbytné začít co nejdříve. 
 



Najděte si Váš vzor (výjimečnou osobnost) a jděte v jeho šlépějích. Také disciplína, 
sebeovládání, talent, duševní aktivita, dobré zdraví, špetka štěstí, odvaha riskovat 
a především umění „jít do akce“ jsou dobrou volbou. Soustřeďte se na jeden 
projekt - nezačínejte nové aktivity a projekty, dokud nedokončíte první vytčený cíl.   
 
Tip. Nové technologie, informace, skvělé rady a účinné postupy jsou dnes 
dostupné na internetu a umožňují stále většímu počtu lidí zbohatnout. Vstupní 
peníze a původ již nemají takovou váhu, jako v minulosti. Dnes může začít každý, 
kdo chce pracovat a má dobré návyky vedoucí k úspěchu6. Získejte nové návyky, 
které Vás povedou k úspěchu. Používejte geniální českou metodu Psychovzorců7.  
 

Vzpomeňte si na to, čím jste toužili být ve svých pěti letech  
Pamatujte si, že se rodíme jako originál, ale umíráme jako kopie.  Vzpomeňte si na 
Váš program a vzorec z dětství, Vaše oblíbené hrdiny a povolání - „čím jste chtěli 
být“… V prvních třech až sedmi letech si každý z nás vytvořil „základní vzorec“, jak 
dosáhnout v životě svého a čím chce v životě být. Ti šťastní a úspěšní pak tento 
vzorec či program zdokonalují po zbytek svého života – koncentrují se na svůj 
talent, na to co jim jde nejlépe. Pokud jste Váš vzorec zapomněli, nezoufejte. Nic 
není ztraceno! Vědci přišli na metody, jak v kterémkoliv věku a jakékoliv situaci 
obnovit Váš původní „základní vzorec“, vedoucí k úspěchu8.  

 

Jaké vlastnosti vedou k úspěchu a bohatství? 
Kompetentnost - jsou oprávnění nebo způsobilí k tomu, co dělají. 

Pracovitost - jsou duševně aktivní, neustále na sobě pracují. 

Kontakty - umí najít vlivné spojence, obchodní partnery, investory, učitele, 
poradce a získat je pro svou vizi a plán.  

Řád - jsou disciplinovaní, dodržují vytvořený systém, umí ovládat své emoce.  

Původ – pocházejí z bohatých rodin, mají prestižní vzdělání a protekci. 

Dědičné výhody - mají talent, charisma a využívají „nespravedlivě“ svůj původ. 

PR - umí si udělat PR (Public relations = umění zaujmout jiné a upoutat pozornost). 

 

 

Sebevědomí založené na pevných základech, sebelásce a úctě k sobě.  
                                                 
6 Příklad využití mezinárodního internetového prodeje najdete http://myintrasite.com/herbsintra/, 
aktivum, které generuje mezinárodní příjmy.   
7 Psychovzorec® univerzální řady, profesionální koncentrace, opozice podvědomí, psychické 
teorie relativity, zjišťovací a zpětně poznávací paměti a psychovzorec lidského zkreslování. 
Podrobně jsou vysvětleny v ZKK na http://www.gruberteam.cz/knihy/zlata-kniha-komunikace. 
8 Doporučuji přečíst knihu: Ovládněte svůj mozek, Libor Činka, BizBooks, Brno, 2012   



Úcta k rodinným tradicím, rodině, víra v Boha. 

Znalost finanční inteligence – schopnost tvorby majetku a umění vydělat peníze, 
od dětství je učí finanční inteligenci hrou např. monopoly, CashFlow apod. 

Tah na branku - umí se rozhodovat intuic, prioritami a hodnotami.  

Vytrvalost - mají smysluplnou vytrvalost tam, kde má smysl! Mají vnitřní motivaci. 

Úcta k rodinným tradicím, rodině, víra v Boha. 

Schopnost „vidět“ peníze „myslí“ (racionálně), ne „očima“ (emocionálně).  

Umění odhadnout vývoj trendu a rizika9.  

 
Bohatí používají tajemství představy hojnosti.  

Aplikujte i Vy vlastnosti a vzorce vedoucí k úspěchu a bohatství. 

 

 

 

Jaké dovednosti vedou k úspěchu a bohatství? 
Mají jasný cíl - vytvářet a zvelebovat rodinná a osobní aktiva – majetek.  

                                                 
9 Umění vědět, kdy koupit a kdy majetkové aktivum či investici prodat, odejít z daného trhu. 



Tvoří týmy - obklopují se podobně smýšlejícími lidmi, se kterými spolupracují.  

Vytvářejí sítě „známých“, navzájem se podporujících členů - networking. 

Používají urychlovače bohatství - finanční páky (LAVERADGE) a vytvářejí úspěšné 
systémy např. franšízy, obchodní a distribuční sítě, prodejní řetězce, apod. 

Ví, jak používat systémy a investiční strategie k tvorbě bohatství a peněz.  

Mají rádi „hru investic“ a ovládají umění zvládat nepříznivá období.  

Využívají konzultace s úspěšnými profesionálními manažery, poradci a kouči.  

Ovládají umění dělat věci naplno, umět se koncentrovat na určitý projekt a cíl.  

Neustále si zvyšují finanční vzdělanosti, úvěrový kredit a kupní sílu.  

Systematicky se připravují na budoucí kariéru ve vybrané specializované oblasti.  

Ovládají myšlení bohatého člověka - to neznamená být zlý a bezcitný. 

Vymýšlí stále nové produkty a služby (které pomáhají řešit potřeby lidí), prodat, 
prosadit své nápady a umí řídit a motivovat týmy, rozvíjet emocionální a spirituální 
inteligenci.  

Umí aplikovat formuli: BÝT (mít se rád) + DĚLAT (práce je posláním) + MÍT 
(bohatství)+ DÁVAT ZPĚT (charita) 

Používají pravidlo 80/2010 ve svůj prospěch.  
 
Bohatí se již od dětství připravují na budoucí kariéru ve vybrané oblasti. Mají 
strategický plán. Znají taktiky tvorby peněžních i nepeněžních aktiv a aplikují 
strategii čtyř fází - cyklus první (1) až čtvrté (4) fáze.  
 

 
Tyto strategie a taktiky, pokud jsou přesně aplikované, pomáhají vytvářet hodnoty 
a podnikatelské systémy, které generují nesmírné duševní a materiální bohatství. 

 
 

                                                 
10 Vilfredo Pareto,1848-1923. Pravidlo nerovnováhy v přírodě. Pro úspěch v jakékoliv činnosti 
rozhoduje znalost „klíčových“ deseti až dvacet procent (20) procent informací, aktivit, postupů, lidí 
apod. A to je naprosto zásadní pro úspěch v jakékoliv oblasti lidské činnosti. 


