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Kde jsou moje peníze? 

Lidé touží po mnoha věcech.  

Převážná většina lidí touží po převažujících věcech, kterých se jim většinou nedostává. 

» Jistě i vy toužíte po mnoha věcech, předmětech, po lepším autu, lepším telefonu, krásné 

dovolené, nebo snad toužíte i po luxusu i bohatství…  

» Vy moudřejší ještě přidáváte lásku, zdraví či vztahy.  

» A vy nejmoudřejší, kteří mě teď posloucháte, toužíte i po větší porci svobody, nezávislosti či 

seberealizaci.  

A všichni víte, nebo tušíte, že vše jmenované souvisí s penězi. Dříve, nebo později zatoužíme užít si 

kus bohatství, peněz, svobodu a flow života. Jenže práce, systém, vzdělání i dosavadní míra 

poznání zabíjejí sny dříve, než se mohou realizovat. 

Když jsem po dlouhé roky přemýšlel o tom, proč je zlomek lidí podstatně úspěšnější, než drtivá 

většina, zkoumal jsem jejich návody a postupy. Poznal jsem, že lidé na levé a pravé straně 

cash-flow kvadrantu myslí, jednají a žijí jiným způsobem. Svět podnikání, tvorby peněz a jak já 

říkám → život v cash-flow, je prostě světem lidí z PRAVÉ STRANY.  

A vy již víte, že tou pravou stranou mám na mysli pravou stranu cash-flow kvadrantu, kde se prostě 

věci dějí jinak. To, jak se zde věci, děje a způsoby myšlení či realizace nápadů a myšlenek 

odehrávají, jsem vám dal do série Tajemství z PRAVÉ STRANY. 

Vy již víte, že ona tajemství fungují a že je musíte mít ve své hlavě jako svoje poznání a know-how 

k překročení Rubikonu. Bez jejich používání v praxi to prostě na tu PRAVOU STRANU nejde! 

Jenže je zde ještě další, zatím nevyslovené tajemství. 

Odkud se berou ty nápady, myšlenky či vize, které ve výsledku vydělávají peníze a umožňují žít 

život ve svobodě, v nezávislosti a v takové seberealizaci, že to člověka prostě baví? 

Jak je možné dělat to, co mě baví a mít z toho peníze? Respektive i hodně peněz, prostě žít 

v cash-flow..? 

» Žít v cash-flow a užívat si života, svobodu a mít obstaranou rodinu, okolí, hodnoty, nebo 

pomáhat jiným lidem - to je snový život a pořádná vize! Možná jsou to i hlavní cíle pro lidi, kteří se 

dávají na cestu podnikání. 90 % lidí na to ale nikdy nedosáhne. Většina z nich se o to nikdy ani 

nepokusí.  
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» Žít v cash-flow znamená připustit do svého života tok peněz z podnikání. Žít od výplaty k výplatě, 

nebo od fakturace k fakturaci, to není existence žití v cash-flow. Cash-flow znamená “tok peněz”. 

Může to být malý potok, říčka, řeka, nebo klidně veletok. Na velikosti nemusí záležet, důležitý je 

ten proud. Nesmí vysychat, musí jít gravitací a správným směrem. Říká se “nemusí pršet, stačí, 

když kape”. Jasně, jenom bych upřesnil, že i kapat musí tak, aby z toho bylo tekoucí a plynulé 

flow… 

Nevyslovené tajemství se skrývá v detailu a v jedné větě, či otázce. Ale než se k ní dostaneme, 

řekněme si poctivě 

Co ničí životy a proč hledání nemusí fungovat? 

Vy již víte, že věty typu: nemám čas, nemám peníze, nemůžu - protože, udělám to až pak, jindy - 

až budu mít čas, peníze, svobodu, možnost… blabla, vy víte, že tyto věty zabíjejí život a odsuzují žití 

do beznaděje na levé straně. Nakonec proč ne, když to tak drtivá většina lidí vlastně chce, zejména 

ty svoje jistoty, klid. A hlavně… žádné změny, nešlo by to nějak jednodušeji? 

A tak lidé hledají. Hledají ledacos. Návody na klidnější, smysluplnější nebo zdravější život. Hledají 

návody na peníze, byznysy, nebo nějaké podnikání. Hledají návody, ptají se… Koho že to? No 

většinou hledají a ptají se u lidí, kteří to také moc nevědí a jenom papouškují návody jiných… 

Lektoři, koučové, radílkové, marketéři, infoživnostníci stylem následujte moje chytré rady o tom, 

jak jsem vydělal milion, poradci všeho druhu, multilevelisti, franšízanti, poskytovatelé zaručených 

rad a návodů pro to, jak vydělat tisíce EUR z domova snadno a lehce v online kasinu, nebo 

v binárních opcích… Nesmyslů se najde celý pytel.  

Letadla, podvody i seriozní pokusy o něco… V 99 % jsou vždy odsouzené ke krachu. Prostě 

nefungují. Mnoho lidí na to přijde až poté, co v těchto pokusech stráví svůj čas a peníze. Mohl bych 

říct, přišli na to pozdě. Ale já říkám, „chválapánubohu“, že na to vůbec přišli, protože jiní se zatím 

o to ještě ani nepokusili… 

Tak jak je to s těmi návody na podnikání a vydělávání peněz?  

Tedy nevylučuji úplně, že by neexistovaly, ale jsou zde jistá ale… 

Když TO opravdu někdo ví, kde jsou jeho peníze, kde je jeho nekonečný 

nebo opravdu masívní či atraktivní zdroj a proud peněz - nikdy vám o tom 

opravdu neřekne. Nebo vám řekne jenom kousek, říká se tomu 

manipulace. Prostě aby autor nápadu vydělal, řekne vám jen kousek, 

abyste vydělali i vy. Ale nikdy to  pro vás nebudou opravdové peníze, 
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které by přinesly tu vytouženou svobodu a nezávislost. Pravděpodobně zůstanete závislí 

na poskytovateli rady, pokud to náhodou bude fungovat. Vy jste v jeho penězovodu nahraditelní, 

on nikoliv. Myšlenka je král. 

Mnozí si představujete dokonce proud peněz, cash-flow, ve kterém byste se ráno probouzeli, aniž 

byste pro něj museli hnout prstem… Sen o pasívních příjmech zůstává pro 99 % lidí navždy snem 

o pasívních příjmech. Teď pominu otázku, jestli ty pasívní příjmy opravdu fungují pasívně, nebo je 

prostě pro ně třeba něco průběžně dělat. Já dávám přednost fungujícímu podnikání, než chiméře 

o pasívním příjmu… Tady je spíše zajímavá otázka, zda mohou fungovat s lehkostí, s minimální 

energií, s malou investicí času… Odpovím, ano - mohou. Ale, ne pro 90 % lidí.  

Třeba se mohu zeptat lidí, kdeže ty jejich peníze jsou? A koho se zeptat? Jak ty peníze dostanou 

k sobě? Kdy se příjem od nahodilého stává pravidelným, nebo dokonce téměř pasívním? Kdy se 

z kapek stává potok a následně řeka? A kam a ke komu vlastně proudí? Kdo nám to ale poví? Kde 

sehnat ty zaručeně správné informace? Existují vůbec? Kde..? 

Přátelé, teď si řekněme na rovinu pár věcí zcela jasně: 

Povím vám nejdříve, odkud informace nedostanete! 

Ani jednu informaci o podnikání, penězích a vašem budoucím životě v cash-flow nedostane 98 % 

lidí od svých rodičů... 

Ani jednu použitelnou informaci o podnikání, penězích a vašem budoucím životě 

v cash-flow nedostane 98 % lidí ve škole, na střední ani na vysoké škole.  

Ani jednu informaci o podnikání, penězích a vašem budoucím životě v cash-flow nedostane 98 % 

lidí od společnosti a systému, kterému odvádí daně, kus svého potenciálu a života.  

Také okolí, přátelé, spoluzaměstnanci vám o podnikání, penězích a o vašem budoucím životě 

v cash-flow neřeknou vůbec nic! 

Ani nedostanete boží vnuknutí, super vedení, ani nepotkáte žádného gura, který by věděl, kde jsou 

vaše peníze… 

Proč píšu 98 %? Protože připouštím, že opravdu malé procento lidí, spíše tedy menší než 2 %, 

prostě nějak tu informaci dostanou…  

Jenom si neodpustím faktickou poznámku - onu informaci o tom, kde jsou naše peníze, dostáváme 

téměř všichni a neustále, ale více, než 90 % lidí na ní má vypěstovanou imunitu… Nebo je to nákaza 

z levé strany, slepota, hluchota a beznaděj z levé strany? Jak je možné, že více, než 90 % lidí neumí 

peníze správně inkasovat? Jen utrácejí almužnu, o kterou musí často bojovat jako o život... 
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Mezi námi - kdyby někdo opravdu věděl o zajímavém či nekonečném zdroji svých peněz, proč by 

vám to říkal? Maximálně vám řekne vždy jenom kousek… Ale to už je vám jasné. 

A ještě jeden mýtus ohledně vydělávání peněz zde chci vyvrátit!  

Teze a sdělení typu: 

:: Prodej svůj čas, nauč se prodávat, měj radost z prodeje… 

:: Objev svůj potenciál a dělej to, co tě baví… 

:: Nauč se být expertem a zkus to prodat... 

:: Objev svůj talent, prodej svůj talent..! 

:: Staň se podnikatelem snadno a rychle za 10 dní… 

Takových plků a povídaček by se našlo, zvláště ten poslední ani nestojí za komentář… To je z té 

hromady taškařic typu Hypnózou nebo NLP k prvnímu miliónu… A jak je to s tou radostí 

z prodávání, či prodejem osobního potenciálu, talentu a objeveného experta? 

Řeknu vám, jaká je realita.  

90 % úspěšných a bohatých lidí, podnikatelů, se podobnými hloupostmi vůbec nezabývá! 

» Skutečnost je taková, že bohatí a úspěšní lidé osobně neradi prodávají, či vůbec nemají radost 

z prodeje. Proto si na to najímají ty lidi, které to baví a z procesu prodávání mají radost. Jsou to 

prodejci, manažeři, obchodní ředitelé, marketéři - lidé z levé strany… třeba i relativně samostatní 

živnostníci, makléři, poradci, experti na kde co… Je jich mraky… Rádi makají, protože jim někdo 

nakukal pohádky o miliónech . 

» Kdyby úspěšní a bohatí lidé dlouho bádali nad tím, kde je jejich potenciál a pokud by se 

koncentrovali jen na to, aby dělali to, co je baví, zůstali bychom planetou plnou chudáků… Ano, je 

pravdou, že 90 % úspěšných podnikatelů baví to, co dělají. Ale ono to souvisí s tím jejich cash-flow 

. Ty peníze je prostě baví. A když je v tom potom ještě hobby, vize a to “bavení se”, potom je to 

přidaná hodnota byznysu pro vlastní život i pro lidi. Dělejte to, co vás baví, ale nejdříve odfiltrujte 

jalové myšlenky a pochopte procesy na PRAVÉ STRANĚ! 

» Skutečnost je taková, že 90 % úspěšných a bohatých lidí ani moc neřeší, na co jsou experty. 

Prostě podnikají a ty experty, když je potřebují, tak si je jednoduše najímají, nebo si je koupí. Jako 

rohlíky v krámě... 
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» Skutečnost je taková, že 90 % úspěšných  a bohatých lidí a podnikatelů nějaký svůj vnitřní 

potenciál příliš neřeší. Ani talent. Dokonce si troufám tvrdit, že z 90 % z nich ani žádný extra talent 

nemají či neprojevují. Nebo na to prostě nemají čas… A ty talenty si prostě koupí, když je potřebují, 

jako rohlíky na krámě...  

Znám osobně stovky podnikatelů - z hlediska expertní činnosti, talentu nebo nějak zvýrazněného 

potenciálu se nijak extra neodlišují od svého okolí a většinové populace. Prostě jsou to zcela 

normální lidé. Pouze se umějí zeptat správně na jistou otázku a vědí, kde nalézt odpověď! 

» 90 % úspěšných  a bohatých lidí a podnikatelů neřeší osobní dovednosti v prodeji. Radost 

z prodeje mají, ale musí to prostě být pěkný “deal" a ve skutečnosti je to spíše radost ze hry 

a z výhry… Stejně tak se příliš nezabývají svoji expertní schopností. Spíše je zajímá expertní tržní 

nika, do které zaměří svůj potenciál a potřebné experty si prostě koupí… Každý chytrý podnikatel 

ví, že téměř na vše, čím se zabývá, jsou chytřejší lidé a lepší experti, než je on sám. Umění je 

sestavit Mozkový Trust z expertů. Dovednosti jsou důležitější, než být expertem... 

» A pokud do svého podnikání potřebují nějaké talenty, tak si je také koupí. Podle toho, kde vidí na 

trhu peníze, příležitosti či zdroje pro dobrý byznys, tam nasměrují svoji pozornost. 

A potom si seženou, koupí, najmou či třeba zotročí radostné prodavače, experty i talentované 

lidi… Zájemců o práci je totiž mnoho. Podstatně více, než lidí ochotných samostatně myslet.  

V té většině na Levé straně jsou totiž také šikovní a kvalifikovaní lidé, kteří jsou ochotni těm 

samostatně myslícím prodávat svůj čas, potenciál, talent a sami sebe za almužnu, mzdu či bídnou 

fakturaci. 

Myslím, že toto jste ode mě slyšet opravdu nechtěli. Jistě, mnoho lidí opravdu zbohatne nebo 

postaví svůj byznys na některé ze svých mimořádných znalostí či talentu… Znám jich dosti. Ale ve 

výsledku jsou potom všichni jaksi více závislí - právě na sobě a na svém talentu… Je to lehce 

začarovaný kruh. 

Poznej svůj potenciál, talent či nauč se s radostí prodávat sám sebe, to může být pekelná past na 

doživotí... 

Co je tedy tou esencí podnikání? 

Zkrátka a jednoduše. Po 25 letech podnikání, po studiu stovek knížek, po absolvování desítek 

vzdělávacích programů, po průzkumu a podnikatelských auditech u desítky firem a po tom, co 

jsem tuto otázku buď napřímo, nebo podvědomě zkoumal, co je hnacím motorem pro 90 % 

úspěšných a bohatých lidí a podnikatelů, jsem došel k fascinující a jednoduché odpovědi! 
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Zatímco si neúspěšní lidé různě zvyšují kvalifikace, prodávají sami sebe, svůj čas, svůj talent, či se 

jinak snaží, podnikatelé si prostě jen neustále říkají a opakují větu: 

KDE JSOU MOJE PENÍZE?  

Říkají si ji zpočátku nevědomě, jiní rovnou jdou na ní hodně přímo, rádi a 

často. Kladou si nepřímé povzbuzující dotazy sami sobě:  

 Proč bych to a to měl dělat, co z toho budu mít?  

 Není lepší varianta? Kde jsou lepší peníze?  

 A co svoboda, nezávislost, seberealizace?  

 Jsme tady přece jenom jednou, nemůžeme život prošustrovat pro jiné lidi a už vůbec ne 
pro cizí…  

 Proč, proboha? A co já? My? Moje rodina, děti, přátelé… Co na to řeknou, jak je zajistím… 
a co já (pořád dokola).  

 Nejsou na této planetě lidi, pro které mohu ze své svobodné vůle udělat více, než mi 
přikazuje nějaká “pracovní smlouva”?  

 Ale jak to mohu udělat, mám na to peníze a čas? S kým, kde, proč vlastně..? 

Pokud si začnete dávat tyto otázky, jste na dobré cestě. Potom může přicházet na řadu ona klíčová 

otázka 

KDE JSOU MOJE PENÍZE? 

S tou větou úspěšní lidé a podnikatelé žijí, spí a používají ji tak často a v tolika kombinacích, že jim 

ani nepřijde, že by na tom bylo něco zvláštního.  

Zeptat se totiž sám sebe, kde jsou moje peníze, jim přijde tak samozřejmé a jednoduché, jako jíst, 

dýchat vzduch či milovat.  

Chápete, když se chceme pořádně nadechnout - také neříkáme, kde je můj vzduch? Když se 

chceme najíst - kde je moje jídlo? Když se chceme milovat - kde jsou ty holky? Prostě vždy to 

řekneme nějak jinak, samozřejmě. Nebo se prostě nadechneme, či najíme, nebo prostě milujeme. 

Tj. uděláme vědomě to, nač podvědomě myslíme. Podnikatelé si podvědomě, někdy vědomě říkají 

tu větu... 

Tu větu "KDE JSOU MOJE PENÍZE?” si úspěšní lidé a podnikatelé říkají opravdu často… Někteří mají 

tu větu opravdu rádi! I když ji třeba neznají… 

Proč jste tuto větu od nich nikdy neslyšeli?  

Proč vám připadá tak zvláštní?  
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Možná proto, že touha “mít prostě ty peníze, balík peněz” a s tím i vytouženou porci svobody, je 

prostě touha hodně intimní. Přece také na počkání všude kolem nevykládáte věty typu “chci mít 

sex, chci se množit, chci přežít..” V rámci společenského konsensu se prostě takové věci neříkají, 

a pokud ano, tak jen velmi soukromě.  

A v byznyse to s těmi penězi chodí podobně. Podnikatel má jasno, kde jsou jeho peníze, ale 

málokdy vám to řekne narovinu. Přesto od rána do večera neustále někomu za něco platíte. A jiný 

vydělává, možná…  

Platící a inkasující jsou ve stejném flow, ve stejném proudu, jenom každý na jiné straně.  

O místo na jiné straně si neřeknete někde ve škole, na schůzi či v hospodě… Pokud chcete jinam, je 

třeba vědět - kam, zvednout zadek a prostě se přemístit. Třeba se v cash-flow přemístit do 

správného proudu a na ten správný konec. Je to otázka svobodného rozhodování i přemýšlení.  

Kde je ale to správné místo, ta značka, ten point - to vám nikdo neřekne. Všichni by se tam rázem 

nahrnuli a bylo by po hře. Proto jsou myšlenky na peníze tajné a bez znalosti pravidel cash-flow 

(našich 13 Tajemství) se na to správné místo nikdy nedostanete. 

A kam, že to máme jít?  

Kterým směrem?  

Kde jsou moje peníze? Ha, koukám se kolem sebe a ony ty peníze proudí úplně všude a všemi 

směry!  

Jestli náhodou nestojím na blbém místě, řekne si člověk s uvědoměním.  

Pořád nevím, kde… řekne si hlupák, slepec či hluchoň… No - ještě, že v té populaci ti druzí 

převažují, protože to by potom nebyly přesuny, ale manévry. A kdo by pracoval, že… Přátelé, 

naštěstí to tak “příroda” nastavila, že nás nebude nikdy více než 10 %. A pokud jste na cestě a tyto 

informace jsou pro vás správným poznáním, můžu si pouze oddechnout.  

Wayne Gretzky, nejgeniálnější hokejista všech dob, když se jej ptali na tajemství úspěchu, říkával: 

“Prostě jen sleduji, kde jde puk a potom vyrážím za ním…” Rozumějte, jdu tam, kde jde puk... 

Nebo… 

Jdu tam, kde jsou peníze. Abych šel správným směrem, musím je vidět. Abych je viděl, je dobré si 

dávat onu otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE a pořádně se kolem dívat. 

Podnikatelé mnohdy podnikají ve více oborech, mají více firem, projektů. Někdy jsou díky tomu 

neskutečně bohatí, občas i spokojení. Neříkají, prodávám svůj čas, potenciál, talent…  
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Říkají - podnikám, objevuji, chci to a to, resp. opravdu TO chci. A pokud cítí potřebu, že za 

vytčeným cílem nějakého toho talentovaného experta potřebují, prostě si ho najmou, nebo 

koupí… 

Když si dáváte otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, jistě nechcete být něco, jako expert či talent na 

leasing, či dokonce za mzdu, byť se tomu říká vznešeně OSVČ či živnostník… Protože tou činností 

jen řešíte peníze někoho jiného, kdo již přišel na to, kde jsou jeho peníze. 

Podnikám, kde je trh. Podnikám, kde vidím poptávku. Vidím poptávku, tak ji vyplním. Vidím díru 

na trhu, tak do ní seženu služby, výrobky, produkty. A když se zaplní, fičím jinam. Důležité je 

inkasovat… Jdu tam, kde vidím peníze. Jdu tam, kde vidím příležitosti na byznys …a na peníze.  

Mám rád lidi, kteří mají moje peníze. Kde jsou ti lidi, kteří to jsou? Proč by oni měli mít rádi mně? 

To jsou potom ty důležité otázky, které musíte řešit, když zjistíte, kdo má vaše peníze! 

Každé opravdové podnikání začíná větou 

KDE JSOU MOJE PENÍZE? 

Musíme mít ovšem jasno:  

 Proč je chceme mít a na co je budeme používat.  

 Musíme vědět více o tom, jaká pravidla fungují v reálné ekonomice a na PRAVÉ STRANĚ 
cash-flow kvadrantu.  

 Musíme pochopit fyzicky, co to znamená žít v cash-flow a potom je zde šance na podnikání! 

 Musíme vědět, zda tím, co děláme, se stáváme lovci, nebo kořistí?  

Na kterém článku potravinového řetězce v cash-flow se nacházíme? 

Vím, že pro 90 %, spíše i více procent lidí, je nepřijatelné si takovou otázku, KDE JSOU MOJE 

PENÍZE, vůbec dávat.  

Co to je za blbou otázku?  To vám řekne kdokoliv, koho se zeptáte! Řeknou vám to rodičové nebo 

škola a dodají - uč se, abys měl dobré zaměstnání.  

Nebo že byste se měli odvahu se zeptat svého zaměstnavatele? 

Nebo opravdu naivně věříte, že vám na tuto otázku někdo poctivě odpoví? Proč by to dělal, pokud 

to ví? Protože pokud někdo ví, kde jsou vaše peníze, tak je prostě v té hře, zvané podnikání, 

odkloní směrem k sobě. Protože tak to funguje.  

Peníze jsou energie a proudí k tomu, kdo ví, kde jsou jeho peníze. 

Kde je odpověď na tu otázku: KDE JSOU MOJE PENÍZE? 
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Povím vám tajemství.  

Jedno z nejdůležitějších! Pro odpověď se koukněte do zrcadla! Už chápete? Každý z vás, každý 

z nás, jeden jedinec sám sobě je kvalifikovaným poradcem a jediným možným odpovídačem! 

» Otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?" je asi jednou z těch, které za vás nikdo neodpoví. Kdyby to 

věděl, staral by se sám, kde jsou jeho peníze. A pokud začne odpovídat a zatahovat vás do nějaké 

hry, potom je jasné, že vaše hra to ve finále nebude… 

» Otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?” je otázkou existenciální, protože peníze jsou formou energie, 

které máte právo, nikoliv však povinnost se zúčastnit. Je to svoboda volby. Pouze 90 % lidí to jaksi 

neví. 

» Otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?” je možná vaše osudová otázka, neboť když si na ni naučíte 

správně odpovídat a rozpohybujete své cash-flow, můžete získat nejen vytouženou svobodu, 

nezávislost a seberealizaci, ale velmi pravděpodobně získáte možnost naplnění svého osudu, 

smyslu života, poslání a něčeho, v co doufáte, že je… Neboť i na to potřebujete peníze! 

» Otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?” vám bude připadat zprvu jako nepatřičná, podivná. Až poté 

pochopíte, že je v ní ukrytý princip a potenciál pro vaše možné podnikání.  

Otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?” vás nejdříve zaskočí a budete si muset umět poctivě odpovědět 

sami sobě na mnoho otázek: 

 Proč bych měl zrovna já vydělávat více peněz a jiným způsobem? 

 Jakou mám motivaci, komu tím prospěju? 

 Kde se poděly mé dosavadní peníze, které jsem zatím vydělával? 

 Proč jsou mnou utrácené peníze zmizelé v černé díře..? 

 Jak je to s tím rčením “čas jsou peníze..” nebo “peníze dělají peníze..” ? 

 Kdy se z mých nákladů stávají investice? 

 Jaký je vlastně rozdíl mezi životem ve mzdě a životem v cash-flow? 

 Jaká je pravá podstata toků peněz kolem mě a jak se mohu zúčastnit? 

 Vezmou mě úspěšní a bohatí lidé do party? Jak vlastně žijí a o čem se baví? 

 Proč by měli lidé směřovat cash-flow právě ke mně? 

 Nebo je to naopak? Stačí se jen postavit na to správné místo? 

 Kde jsou ti lidé, kteří mají moje peníze? Znám je? Znají oni mně? Znají mého avatara? 

 Mají mě ti lidé rádi, nebo proč by mi měli dávat svoje peníze? 

 V čem najdu přidanou hodnotu svého byznysu pro jiné lidi? 

 Jak to ocením, nacením, zkalkuluji? 

 Kde jsou sakra vlastně ty moje peníze? 

Takže když si projdete pár koleček těchto a podobných otázek, nejlépe s kalkulačkou v ruce či 

v hlavě, potom je na místě ptát se KDE JSOU MOJE PENÍZE? 
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Odpověď je jednoduchá - jsou všude kolem. Pokud jste ale na špatném konci cash-flow, kterému 

sice rozumíte, ale ty peníze potom je nevidíte. Vidíte je pouze odcházet, nikoliv přicházet. Třeba 

mají záda a peláší jiným směrem, než vy? Nebo si je představit jako elektřinu, proud, co jde jedním 

směrem podle jasných pravidel? Jak si budete chtít rozsvítit, když kabel vede přes sousedův 

pozemek? Jestli ono to náhodou nebude chtít začít přemýšlet? 

Aby ty správné myšlenky vůbec mohly přijít do správně připravené hlavy, výše uvedené otázky jsou 

nezbytné. Ale ta nejdůležitější "KDE JSOU MOJE PENÍZE?”, ta musí rezonovat vaším mozkem 

neustále. Dokud nedojde k pochopení a k rozbřesku..! 

Je pár odpovědí na to, pokud opravdu ještě nevíte, kde jsou 
vaše peníze: 

 Buď jste na té špatné straně cash-flow kvadrantu 

 Nebo se ještě se neumíte ptát na tom správném místě, tj. sami sebe 

 Nebo nemáte opravdu silné důvody (inspirace, motivaci, vůle, “já TO opravdu chci”) 

 Třeba nemáte dostatek osobnostních předpokladů - osobně si myslím, že toto je důvod 
nejmenší, když vidím, z kolika nevzdělaných a cca málo inteligentních lidí se stali milionáři… 

 Ještě znáte nějaké? 

Takže pokud mě posloucháte nebo čtete tento článek, tak ty důvody jistě najdete (a ten poslední 

to nebude). 

Proč se ptát sám sebe KDE JSOU MOJE PENÍZE? 

Protože to je podstata podnikání, podstata všeho! 

»  Peníze jsou energie, prostě proudí odněkud někam.  

» A my po nich toužíme stejně, jako po slunci, po vodě, po vzduchu, po elektřině, po ohni…  

»  Protože je potřebujeme.  

»  Protože uvnitř sebe cítíme tu potřebu svobody, nezávislosti a seberealizace a tušíme, že ty 

peníze se k tomu prostě jaksi hodí… 

Začněte si říkat větu a otázku: KDE JSOU MOJE PENÍZE? 

Je to o zaměření, fokusu a koncentraci. Vím, že všichni chcete mít ty peníze, ale zcela jistě vím, že 

více, než 80 % z vás pro ně nic podstatného neděláte. Buď pracujete, nebo se tváříte, že pracujete. 

Nebo se tváříte, jako že podnikáte. Nebo podnikáte, ale cash-flow jste si vysnili lepší. Nebo se 
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věnujete jiným činnostem, děláte všechno možné, jen prostě nemyslíte na ty svoje peníze. Někdy 

jste z toho nedostatku i rozmrzelí, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Co kdybyste místo 

lamentování a rozmrzelosti na chvíli zapojili mozek a šli udělat něco pro svoje peníze?  

Dejte si otázku “Kde jsou moje peníze” a koukejte něco vymyslet! 

Musíte být touto otázkou posedlí. Nestyďte se za to - tak nějak podobně to prostě ti bohatí 

podnikatelé mají v hlavě nastaveno, jen o tom nepovídají.  

Jste jako oni, ptejte se jako oni! Dlouho nebude nic, nebo se začnou dít věci postupně. A potom 

přijde ten okamžik. A v tu chvíli vám to dojde. Přijde impuls a silná motivace. Nemusíte ještě zcela 

určitě vědět, co vymyslíte, ale již víte, že TO přijde!  

 V zásadě začnete řešit veškeré záležitosti, které mají vliv na kvalitu vašeho cash-flow.  

 Ta věta "Kde jsou moje peníze” vám najednou začne obsazovat veškerý prostor v hlavě 
a začnou se dít věci.  

 Přijdou další myšlenky, o kterých vám instinkt a kalkulačka v hlavě říkají, že další cash-flow 
s hodně nulami je již na cestě.  

Ten impuls může být hodně silný.  

Ta myšlenka, ta otázka "KDE JSOU MOJE PENÍZE?”, vám během pár minut zcela převrátí mozek 

naruby a zaměření, fokus a koncentrace začnou jít úplně někde jinde. Není vám to povědomé 

z některého tajemství z Pravé strany? 

Tak si říkám, že je opravdu nejvyšší čas opravdu začít..! 

Říkám si, že by vás to mohlo zajímat. Vlastně si říkám, že vám prozradím, nebo to sami zjistíte, jak 

vznikají peníze… Ale všechno chce svůj ČAS. Vím, že je to na cestě. 

Přátelé, a teď jedno malé upozornění, následující text již nemáte uvedený v PDF ke stažení. 

Je obsažen na webu, na stránce s výzvou, která se vám objeví pouze po vaši registraci. Tento text 

zde bude aktuální pouze do počátku března… A pokud se již na toto video díváte a jste již v naší 

online zednářské lóži, ve skupině  "KDE JSOU MOJE PENÍZE?”, potom si ještě poslechněte podmínky 

VELKÉ ÚNOROVÉ VÝZVY! 

 

 

Jirka Mazur 
15. 2. 2016 Canggu, Bali 
 

Více na www.kdejsoumojepenize.cz 

http://www.kdejsoumojepenize.cz/

