
1. ÚVOD 

Proč se stále více a více lidí zadlužuje a padá do finanční propasti? Proč jsou 
bohatí stále bohatší a bohatší? Proč jsou dvě třetiny lidí unavených ze zápasu 
o živobytí, stále jim chybí peníze, a nemohou najít cestu z bludiště dluhů? Jak 
uniknout z krysího závodu? Jak se přestat trápit a najít recept na lepší život? 
Co dělat pro to, abychom byli šťastnější, úspěšnější a bohatší? 

 



1.1 NEŽ ZAČNETE ČÍST TUTO KNIHU 

V knize naleznete deset základních kroků, které můžete sami začít aplikovat a 
vytvářet tak Váš budoucí kvalitnější, bohatší a pohodovější život. 

Naučíte se deset kroků, které vám pomohou postavit základy úspěšné 
strategie, pomocí které budete vytvářet Vaše aktiva, která vám budou 
pravidelně vydělávat. Budete mít více času pro sebe a to co děláte rádi a 
baví Vás. 

Informace v této knize Vám uspoří to nejcennější, Váš čas a peníze, které jiní 
utrácí hledáním různých zaručených systémů na bohatství a „svatých grálů“, 
které bohužel neexistují.  

Čím dříve začnete tyto základní kroky aplikovat ve svém životě, o to rychleji se 
ji naučíte „hrát“, a tím dříve se stanete finančně nezávislí. 

 

 

 



Dlouholeté studium prokázalo, že bohatství není výsledkem různých teorií 
podnikání, ale je důsledkem aplikace osvědčených strategií a postupů, které 
jsou tisíce let využívány v různých kulturách světa a naplňováním našeho 
přirozeného potenciálu. 

Pokud si osvojíte „strategie bohatých a úspěšných“, máte šanci uspět.  

 
Budete-li se tvrdě věnovat své práci, vyděláte si na živobytí, ale jestliže budete 
pracovat tvrdě na sobě, vyděláte si celé jmění.  
Jim Rohn 

 



1.2MŮJ PŘÍBĚH 

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Tomáš Činčala, narodil jsem se 
v Karviné v roce 1965 a prožil šťastné mládí v Petrovicích u Karviné. V roce 
1988 jsem dokončil vysokoškolské vzdělání v oboru technologie zpracování 
uhlí a rud. V roce 1989 jsem absolvoval roční vojenskou službu a prožil 
„Sametovou revoluci“. V roce 1990 jsem získal skvělé zaměstnání u světového 
producenta zlata a platiny a odjel pracovat do Jižní Afriky.  

Zde jsem se naučil skvělým dovednostem, zdokonalil své jazykové                    
a manažerské dovednosti, za což jsem dodnes vděčný. 

Vždy jsem měl ale sen, být nezávislý, být svým vlastním pánem. Na svých 
cestách po Jižní Africe jsem poznal řadu úspěšných a nezávislých lidí, majitelů 
aktiv a milionářů, fair play hráčů, ve stylu našeho podnikatele, Tomáše Bati.   

I když jsem byl úspěšný manažer, mé platové ohodnocení bylo vždy ve 
zlomcích příjmů těchto majitelů firem a top manažerů společností, pro které 
jsem pracoval. Navíc jsem pracoval až čtrnáct hodin denně a to i o sobotách 
a nedělích.  



Hledal jsem odpovědi na otázky „Jak to dělají, že mají to, co chtějí, a proč 
jsou stále bohatší a bohatší“? Proč jsou bohatí bohatí? 

Řešením byla investice do vzdělávání v oblasti osobního rozvoje a finanční 
inteligence. Proto jsem začal v roce 1995 investovat sta tisíce korun do 
kvalitního vzdělání, publikací, příruček, návodů, tréninků a investičních 
seminářů. Najednou se přede mnou otevřel nový svět.  

Zjistil jsem, že vlastní aktiva a systémy, které jim generují pasívní příjmy a dokáží 
udržet po generace majetek a aktiva, které ovládají jen jako právnické osoby, 
vlastnící firemní práva. Kompletní informace najdete v mé knize.  

V roce 2000 jsem začal nabyté informace aplikovat v praxi a začal vytvářet 
své první aktivum, které mi dodnes přináší pasivní příjem. 

V roce 2008 jsem vytvořil ve spolupráci s Ing. Davidem Gruberem úspěšný 
vzdělávací projekt Klub Gruberteam, který dnes nabízí svým více než 4000 
tisícům členům nejen unikátní vzdělání v oblasti technik duševní práce, 
jedinečné kurzy a knihy, ale také vzdělání v oblasti finanční inteligence             
s důrazem na uplatnění teoretických znalostí v praxi.  

  



 

1.3  


