Průvodce transformace bohatství aneb
Do důchodu mladý a bohatý

Úvod
Dostává se vám do rukou kniha, která vznikla na základě mnoha dotazů zájemců o investice a spoření
do zlata.
Otázky vždy znějí obdobně. Proč, kdy a do čeho mám investovat? Jakou částku? Má to vůbec smysl
do zlata? Co když je to jen bublina? A co s tím zlatem budu za 5 let dělat? Prodám ho? Komu? Za
kolik? A tisíce podobných otázek.
Otázky se opakují a moje odpovědi a názory jsou obsaženy v této knize. Dal jsem si jako její autor za
cíl, jednoduchou formou shrnout a osvětlit vše, co se dotýká cenných kovů jako je zlato a stříbro.
Jsem přesvědčen, že pozornost a respekt si hodnota žlutého magického kovu opravdu zaslouží.
A na závěr malá vsuvka. Jako vše v životě i informace uvedené v této knize jsou mým pohledem na
celou věc. Mohou se vyvíjet, mohou se upřesňovat. Jsem všestranný člověk, snažím se o co nejlepší
přístup. Budu rád za vaši zpětnou vazbu. Pokud máte jiný názor nebo pohled na věc, plně to
respektuji. Tato kniha odráží pouze můj názor a zkušenosti. Jde jen o volnou formu názoru. Proto
nenesu žádnou odpovědnost za použití informací v praxi a jejich interpretaci. To je v úvodu vše a
jdeme na to!





Tuto knihu věnuji své ženě Dáše, synovi Šimonovi a sobě za trpělivost a lásku!





O Autorovi
Jiří Janoušek je vizionář a investor, který se věnuje více jak 10 let světu peněz a financí. Je expertem
na investiční kovy a na finanční Matrix a je majitelem úspěšné firmy Money Works s.r.o. Dále je
autorem a mentorem v programu „Moje osobní zlatíčko“.
Pokud Vás zajímá jeho osobní příběh, zaregistrujte se zdarma do programu „Moje osobní zlatíčko“,
kde jsou videa zdarma, včetně sekce a videa „Můj příběh“.
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1. Historie lidstva a peněz
Cenné, vzácné nebo také drahé kovy, ponejvíce zlato a stříbro jsou jednou z nejstarších forem peněz
a výměny hodnot v historii naší civilizace. Zlato uchvacovalo a stálé poutá pozornost králů, kněží,
obchodníků, investorů a také žen. Zlato a stříbro je jedna z mála forem peněz, která nemá v naší
genetické výbavě významný „mentální blok“.

Obrázek 1 - Horovo oko, Egypt

Jeden z důvodů je, že zlato a stříbro máme „zakódováno“ v podvědomí déle než např. papírové
peníze. Královské koruny, mince a bankovní cihly byly, jsou a budou ze vzácných kovů a ne z papíru
nebo ze dřeva.
Další důvod je ten, že zlatem se podtrhuje půvab osobnosti žen. Zlato je velmi vzácné - stříbro ještě
vzácnější. A všichni to tak nějak na pozadí našich vzpomínek cítíme.
První zmínky o zpracování a metalurgii zlata jsou z doby 5.000 let před n.l.
Kultury a národy, kde se vyskytovalo zlato a další vzácné kovy byly např. Mezopotámie, Babylon 1570
před n.l., Veliký Egypt, kdy nás stále fascinuje poklad Faraona Tutanchamona 1400 let před n.l.
Výpravy a dobyvatele do nového světa fascinovala Aztécká říše a Incká říše s jejich magickými
poklady a bohatství vytvořené a uložené ve zlatě.
1.1. Co byla a je přímá směna?
Přímá směna je nestarší forma peněz. Co je to? Vlastně to nejsou žádné peníze, ale takzvaný
„Směnný obchod“ neboli „Barter“. To znamená, že místo papírových peněz, si dva lidé vymění mezi
sebou zboží.
Tedy například, švec vymění vyrobený pár bot za stoličku, kterou vyrobí truhlář. Oba jsou spokojení.
Švec má na čem sedět, když šije boty a truhlář nechodí bos na tržiště, když prodává svoje výrobky.
Funguje to, ale až do doby, než se zjistí, že jim chybí možnost „dělitelnosti“ zboží a hlavně, co bude
dělat švec s 10 stoličkami a truhlář s 10 páry bot?
1.2. Co je přímá směna a peníze?
A proto přišly peníze! To je forma tzv. nepřímé směny, což dnes používáme nejvíce. Historie poznala
nejprve zlaté a stříbrné peníze jako mince. Ty byly precizně stanoveny (jejich hodnota) a v době
zlatých a stříbrných mincí téměř neexistovala po stovky let tzv. inflace (tj. ztráta hodnoty a kupní síly
peněz).
Co to znamená? Zde je malý přiklad. Náš švec potřebuje dopravní prostředek. Jde na trh za
prodavačem koní a začne posuzovat jeho nabídku. Nakonec se dohodnou na platbě za mladého
zdravého koně, který stojí 5 zlatých mincí. Je to běžná cena za „kategorii“ tohoto zvířete. Obchod je
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uzavřen a platba realizována. Švec za 5 let, protože je poctivý a zručný hospodář a obchodnicky
prosperuje a zbohatne, potřebuje dalšího koně pro svoji manželku, protože jim jeden koník nestačí.
Jde na stejný trh ke stejnému obchodníkovi. Za stejného koně zaplatí opět 5 zlatých. Není to tedy
např. 6 zlatých, ale úplně stejná cena. To znamená, že ceny a měna jsou stabilní. Tomu se říká
prosperita a nulová inflace.
Pár historických faktů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1770 před n. l.: první peníze = zrnka stříbra. 7.-1. století před n.l. (zlato, stříbro), mince Talent,
Šakel, Libra, Drachma a Denár
11. století: 1 stříbrný Denár stačil pro jednoho člověka na měsíční živobytí
13. - 15. století: mince stříbrný Groš a zlatý Florén jako stabilní platební evropské standardy
16. století: mince Tolar a Dukát ve střední Evropě jako stabilní platidla, 17. století mince Krejcar
Dlouhodobý historický poměr hodnoty zlata a stříbra byl cca. 1:10
1762: První rakouské papírové peníze „Bankocetle“ s hodnotou 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých
Ve 20. století nástup papírových bankovek
Zavedení USD jako univerzální a rezervní měny světa bylo započato 1945
Zrušení zlatého standardu přišlo v roce 1971 v USA a došlo k úplnému uvolnění ceny zlata
Ve20. století levné a zlatem nepodložené peníze zaplavily během 50 let celý svět
Výsledkem tohoto procesu je, že v EU a USA sledujeme „astronomické“ zadlužení
Dnešní poměr zlato/stříbro je 1:45 i více

Obrázek 2 - První „bankocetl” z doby císařovny Marie Terezie.

Nyní jeden podstatný moment: jmenuje se hodnota peněz. Hodnota peněz ve zlatě, byla velice
stabilní v době, kdy se platilo zlatem. Hlavním důvodem bylo to, že zlato se vytěžilo jen v určitém
malém množství a zlaté mince cirkulovaly a nedaly se vyrobit ve velkém množství navíc. Proto zlato a
stříbro byly a jsou stabilní platidla.
Papírové bankovky a platidla z mědi a jiných kovů. Papírové bankovky jako platidla, byly vynalezeny
z důvodu, že zlata a stříbra bylo v oběhu poměrně malé množství a již nebylo možné udržovat zásobu
platidel (mincí) pouze ze zlata. Proto přišly „měďáky“ a později papírové státovky jako možnost
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poskytnout více oběživa pro platby za zboží. Nápad to byl skvělý a praktický až do doby, než se
bankovnictví úplně zbavilo vazby na zlatý standard (tj. krytí každé bankovky 100% zlatem).
V době kdy je tato kniha napsaná, neexistuje již žádné krytí bankovek zlatem. Nemá proto ani
smysl zkoumat, jaký máme standard, protože zlatý ani stříbrný rozhodně již není. Mnoho ekonomů
bije na poplach, že náš platební standard je již pouze 100% dluhový (každá bankovky je kryta pouze
dlužnou částkou a hodnotou). Nikdo bohužel neví, jak vysoký tento dluh je. Je to sen o nepravdivé
prosperitě, z kterého se může celý svět ze dne na den probudit.
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