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Jak myslí milionáři 
Staňte se mistrem ve hře financí 

 

Podvědomí se dá změnit a váš mozek se dá přeprogramovat. A přesně o to v této knize jde!  

Dozvíte se, jak finanční podvědomí funguje, a že všechny finanční návyky a hlavně zlozvyky si s sebou 

nesete už od nejútlejšího věku. Dozvíte se také, jak své podvědomí přečíst a jak ho vylepšit, abyste 

vydělávali víc a dokázali své peníze udržet. Dočtete se také, co odlišuje zámožné lidi od těch chudších.  

 

Kdo by si měl toto shrnutí přečíst? 

 Ti, kteří touží odhalit tajemství, jak nashromáždit bohatství. 

 Ti, kteří se chtějí propracovat k dlouhodobému stálému nárůstu svého majetku.  



Specifické myšlenkové vzorce programují naše bohatství 
 
K penězům a bohatství má každý z nás jiný vztah. Někteří jsou jako bájný řecký Midás. Všechno, čeho 

se dotknou, se promění ve zlato. Jiní zase vydělávají celkem dost peněz, mají dobře rozjetý business, 

ale pak všechno rozhýří nebo o peníze přijdou špatnými investicemi. A pak jsou tu i ti, kteří pro jistotu 

nikdy do ničeho neinvestují a jsou neustále bez peněz. 

 

Mnoho lidí se domnívá, že až ovládnou teorii obchodních strategií a finančního managementu, 

automaticky budou velmi úspěšní a zbohatnou. Příjem a finanční transakce však nezávisí až tolik na 

znalostech, dovednostech či štěstí, jako spíše na nevědomých vzorcích, které v sobě všichni máme 

zakořeněné. 

 

Každý z nás má specifické myšlenkové struktury natrvalo nahrané na svém „pevném disku“. Milionáři 

jsou naprogramovaní na bohatství, zatímco ostatní na střední nebo nižší příjem. Zkušenosti a vzory 

z dětství formují tyto myšlenkové vzorce a řídí naše chování do takové míry, že přímo ovlivňují, jak 

bohatými se můžeme stát. 

 

Ať už mluvíme o tisících, milionech nebo dokonce miliardách, náš příjem se zřídkakdy odchýlí od 

nastavení, které si neseme z dětství. Proč? Protože ho naše podvědomí reguluje jako termostat. 

Pokud je nastaven na nízkou hodnotu, tak v okamžiku, kdy dostaneme do rukou nějaké peníze navíc, 

rozházíme je. Ale pokud je nastaven na vysokou hodnotu, tedy na bohatství, tak v případě, že by 

hrozil nějaký nedostatek, okamžitě přepne do režimu šetření a obvykle zajistí další rozvíjení majetku.  

 

Většina lidí má naprogramovaný nižší příjem, což znamená, že sice mají potenciál zbohatnout, ale 

málokdo si uchová bohatství natrvalo. Naproti tomu miliardáři, kteří se sami vypracovali, jako 

například Donald Trump, mohou občas přijít o neuvěřitelné sumy peněz, ale své jmění opět nabydou, 

protože uvažují jako milionáři. Chcete-li je tedy následovat, musíte se naučit ignorovat své staré 

myšlenkové vzorce a přepsat je myšlením milionáře. 

  



Myšlenkové vzorce jsou formovány tím, co nás o penězích naučili rodiče 
 
Naše mysl je jako počítač, kde ty nejdůležitější programy jsou nainstalovány už v dětství: vzorce, které 

v sobě máme pevně zakotvené, jsou založeny na našich nejrannějších zkušenostech. To, co jsme o 

penězích opakovaně slýchali od rodičů, je natrvalo uloženo v naší mysli. A aniž bychom si to 

uvědomovali, formuje to způsob našeho myšlení a zacházení s penězi v dospělosti. 

 

Rčení jako „Peníze kazí charakter“, „Peníze nerostou na stromech“ a „Štěstí si nekoupíš“ se nám 

vrývají do paměti a ovlivňují náš vztah k penězům. Jelikož jsou to právě rodiče, kdo nejvíce formuje 

naše chování v dětství, jsou jen dva způsoby, jak se zbavit jimi vštípeného postoje k penězům a 

majetku. Můžete ho přijmout a vzít ho za vlastní nebo se vzbouřit a odmítnout ho. 

 

Buď budeme o penězích a bohatství smýšlet jako naši rodiče nebo se rozhodneme dělat věci 

radikálně jinak. K tomu ale nestačí jen pasivně ignorovat předkládaný vzorec finančního myšlení. 

 

Lidé, kteří se vzbouří, totiž často nemají tu správnou motivaci k dosažení jmění. Ve skutečnosti totiž 

nechtějí zbohatnout – chtějí se jen vzbouřit proti svým nemajetným rodičům nebo se nad nimi svým 

způsobem povyšovat. Chování, kterému se od rodičů naučili, je u nich stále natolik dominantní, že 

dokonce i když se hodně snaží a nějaké peníze vydělají, pravděpodobně o ně zase brzy přijdou, pokud 

na sobě pořádně nezapracují a nevytrhnou kořeny hluboko zarostlého vzorce finančního uvažování. 

 

Ale ti, co se už jako děti naučí, že „peníze hýbou světem“ budou vydělávat mnohem jednodušeji, 

protože jejich motivací je být nezávislý. Vědí také, že díky penězům toho dosáhnou.  



Nevědomky kopírujeme přístup k vydělávání od svých rodičů 
 
Náš zakořeněný postoj k penězům je založen nejen na tom, co od rodičů slýcháme, ale také na 

jednom určitém vzorci jejich chování: způsobu, jakým vydělávají peníze a nakládají s nimi. 

 

„Takhle to vždycky dělávala máma“, je pro mnoho z nás logická odpověď na otázku, proč s penězi 

nakládáme tak, jak s nimi nakládáme. Stejná odpověď jako na otázku, proč děláme špagety tak či 

onak, že? Když dítě požádá mámu o peníze a ona ho pošle za tatínkem, v mysli mu utkví představa, že 

muž spravuje finance a žena s nimi nemůže nakládat. Nebylo to tak náhodou i u vás? 

 

Pokud vaši rodiče žili například za druhé světové války nebo hospodářské krize, jejich zkušenosti 

s nedostatkem čehokoli ovlivní vaše vzorce chování a vy vždy budete mít pocit, že ať máte jakékoli 

množství peněz, nikdy to není dost. 

 

Zkušenosti z dětství jsou zásadní při našich prvních krůčcích v nakládání s penězi, protože jsme 

chování svých rodičů dobře okoukali a uložili si ho do podvědomí. V okamžiku, kdy si začneme 

vydělávat, tyto vzorce nevědomky kopírujeme. 

 

T. Harv Eker se s námi podělil o svůj příběh, který nám poslouží jako skvělý příklad: jeho tatínek si 

jako stavař vždy vydělal slušnou sumu nakupováním a následným prodáváním domů, ale potom 

veškerý zisk investoval do nových projektů a nakonec neměl ani vindru. Když tedy T. Harv Eker začal 

podnikat, napodoboval vlastně otcovu jízdu na horské dráze. Jednou byl nahoře, jednou dole a neměl 

ani ponětí, proč tomu tak je. 

 

Člověk totiž následuje zvyky, a když se něco naučíme, není lehké se to přeučit. Od vzorců myšlení 

vštípených rodiči se můžeme odpoutat jen tím, že si je uvědomíme a vědomě se přepneme na jiný 

program. 

  



Vystupte ze zajetého vzorce a přijměte nová pravidla a chování 
 
Bylo by skvělé zbohatnout jen tím, že si o tom přečteme pár knih, že? Vlastně bychom teoreticky 

věděli, jak se dopracovat ke jmění a, co dělat jinak, abychom měli pěknou hromádku milionů. To však 

bohužel nestačí! Původní informace o penězích v našem systému totiž musíme přepsat, a ne k nim 

jen přidat nové. 

 

Postoj k penězům se odvíjí od toho, co se nám v dětství odříkávalo jako básnička. Pokud ho chceme 

změnit, musíme si najít nová a lepší pravidla a pravidelně si je přeříkávat jako mantru. 

 

To v praxi znamená, že pokud si každý den před spaním budete nahlas opakovat názory bohatých na 

peníze, pomalu se vám vryjí do způsobu myšlení a vy svůj konzervativní postoj začnete nahrazovat 

myšlením milionáře. Velmi chytlavé fráze jsou například „Myslím jako milionář“ nebo „Peníze pracují 

pro mě a mám jich stále víc a víc.“ 

 

Představte si svou mysl jako archiv plný uložených složek. Abyste je mohli roztřídit a nahradit jinými, 

musíte udělat vědomé změny ve svém chování. Do tohoto archivu si nové složky přidáte jen aktivním 

přístupem. Lidé potřebují zvyky a kdokoli chce změnit svůj vztah k penězům, potřebuje změnit své 

zvyky. Jenom tak T. Harv Eker dokázal vědomě vystoupit ze vzorce chování, který převzal od svého 

otce, založil si obchod s fitness potřebami a nepolevil, dokud z něj nevybudoval malý řetězec, který 

vydělává miliony. 

 

Je také nutné natrénovat si správné chování. Řekněme, že například zahlédnete kabelku ve slevě. 

Vaše staré naprogramování by vám říkalo: „Kup ji, za tu cenu ji tu přece nenecháš!“ Ale to je přesně 

ta chvíle, kdy musíte použít svůj nový program: „Pokud nemám peníze, nebudu si nic kupovat.“ 

 

Tím, že budete své myšlenky nahlas opakovat a aktivně podniknete určité kroky, můžete se krůček po 

krůčku odnaučit špatné vzorce a začít se chovat jako milionář. 

  



Pokud chcete zbohatnout, musíte vzít osud do vlastních rukou 
 
Chcete-li být úspěšní v oblasti financí, musíte se vnitřně ztotožnit s myšlenkou, že tím, kdo ovládá váš 

(finanční) život, jste jen vy sami. Bohatí vědí, že stojí u kormidla, zatímco finančně slabší se vždycky 

jen nechají vézt a nechají správu svých příjmů na někom jiném. 

 

Je až zarážející, že spousta těch, kterým peníze scházejí, prosází polovinu výplaty v loterii a doufá, že 

jednoho dne se na ně usměje štěstí. Naopak bohatí nikdy nesázejí a nečekají, že jim bohatství jen tak 

spadne do klína. 

 

Chudí lidé se velmi často staví do role oběti a ze svého neúspěchu viní všechny kolem sebe – vládu, 

zaměstnavatele nebo ekonomickou situaci. Jenom vy sami můžete rozhodnout o tom, jak se vám 

v oblasti financí bude dařit a dokud se podle toho nezačnete chovat, nic se nezmění. 

 

Nestává se vám to taky? Občas si postesknete a hledáte důvody své finanční tísně všude kolem, jen 

ne sami v sobě? Pak s tím přestaňte a nezapomínejte na to, že právě vy sami jste zodpovědní za svůj 

úspěch či neúspěch a že vy sami byste měli začít hledat důvody svého nezdaru. Vystupte ze zajetých 

kolejí a přestaňte uvažovat jako oběť. Pravidelně si sepište seznam transakcí, které nedopadly dobře, 

a zanalyzujte, co všechno vám hrozí: už tři měsíce po sobě jsem v červených číslech. Proč? Nebylo toho 

nakupování až moc? Nebylo by bývalo rozumnější více se zajímat o investice do fondů, jak mi radili 

v bance? 

 

Místo naříkání se zaměřte na to, co můžete změnit, a jak udělat něco pro svůj blahobyt. Pak se 

můžete vědomě vydat na cestu k bohatství. 

  



Budoucí milionáři by měli mít k penězům pozitivní přístup 
 
Počestnost a bohatství spolu nejdou dohromady. To se možná traduje mezi nemajetnými lidmi, ale 

milionáře by nic takového ani nenapadlo. 

 

Abyste zbohatli, musíte mít peníze rádi. Nemajetní lidé o bohatství a penězích většinou smýšlejí dost 

negativně. Obávají se, že by je někdo mohl mít rád jenom kvůli finančnímu zajištění nebo by jim 

peníze mohly, nedej bože, zkazit charakter. Navíc mají strach z práce a zodpovědnosti spojené 

s penězi, což je v mnoha ohledech velkou překážkou. 

 

Každý, kdo na cestě k bohatství vidí jen samé překážky a má strach z neúspěchu, nemá zrovna valné 

šance opravdu zbohatnout. Bohatí před sebou naopak vždy vidí dobré příležitosti a potenciální zisk. 

Jsou připraveni trochu zariskovat a vždycky myslí na to, že i kdyby teď o nějaké peníze přišli, brzy je 

zase vydělají. 

 

Výhodnou toho, že se chopíte i riskantních příležitostí je to, že velký risk může znamenat i velký 

výnos. Cesta k vyššímu příjmu tedy spočívá v tom, že optimisticky skočíte po příležitostech a 

potenciální překážky hodíte za hlavu. 

 

Je také důležité, abyste měli kladný vztah k bohatým lidem, pokud mezi ně chcete jednoho dne patřit. 

Negativní pocity jako závist a nedůvěra, které chudí vůči bohatým často pociťují, brání jejich cestě 

k úspěchu. Jestliže bohaté nenávidíte, podvědomě tak bráníte tomu, abyste se stali jedním z nich. 

Zamezujete tudíž bližšímu kontaktu s těmi, kteří by vám mohli dát cenné rady o tom, jak být úspěšný 

ve světě financí. 

 

Přijmout myšlení milionáře tedy znamená, že na peníze budete myslet v pozitivním duchu. Pokud si 

ceníte toho, co byste sami chtěli mít, v tomto případě tedy bohatství, máte větší šanci toho 

dosáhnout. Jestliže se naučíte obdivovat bohaté a nebudete jim peníze závidět, můžete se stát 

jedním z nich. 

  



Zbohatnout můžete pouze tehdy, když do toho dáte všechno 
 
Bohatí od začátku vědí, že jejich cílem je bohatství, a tak se vlastně sami sobě zaváží, že budou žít 

v blahobytu, a na cestě k němu nevidí žádná omezení. Lidé, kteří sice chtějí zbohatnout, ale určují, do 

jaké míry jsou ochotni na tom pracovat či něco obětovat, zůstanou chudí. 

 

Uspět mohou pouze ti, kteří se plně oddají svému cíli a kteří by vsadili život na to, že ho dosáhnou. To 

samozřejmě obnáší také odhodlání po určitou dobu pracovat šestnáct hodin denně a smířit se s tím, 

že volného času asi teď chvíli bude méně. 

 

Důležité je, abyste si sami kladli výzvy a pracovali na sobě. Bohatství poroste pouze v případě, že 

porostete vy sami. Pokračujte ve studiích, choďte na semináře a čtěte knihy o tom, jak investovat. To 

vše vám pomůže v seznamování se se strategiemi bohatství. Čím lépe svět peněz znáte, tím více si 

jich dokážete vydělat. 

 

A jako většina bohatých v dnešní době, budete muset pravděpodobně rozjet svůj business nebo se 

vrhnout do nového lukrativního oboru. Štěstí sice na cestě k úspěchu hraje také svou roli, ale pokud 

neuděláte první krok, kterým je vytvoření business plánu, jenž vám v budoucnosti přinese peníze, 

svého bohatství nikdy nedosáhnete. 

 

Najděte si obor, ve kterém chcete podnikat, a vrhněte se do práce se zápalem a nadšením. A je úplně 

jedno, na jaké pozici začnete. Pokud je vaším cílem otevřít řetězec restaurací, nejvíce se naučíte prací 

v cateringu, kde od svého šéfa okoukáte cenné triky. 

 

Pokud nemáte konkrétní představu, v čem podnikat, skočte po tom, co zrovna letí.  V takovém 

případě musíte sami sobě slíbit, že se stanete milionářem (nebo více) a půjdete za svým cílem. 

  



Pokud se chce stát milionářem, dotkněte se hvězd 
 
Zatímco většina lidí se spokojí s příjmem, který jim zajistí klidný a pokojný život, cílem milionáře je mít 

hodně peněz. Je tedy velmi důležité, na jak velké bohatství si myslíte, protože přesně takové vám 

vesmír pomůže získat. 

 

Je to vlastně velmi jednoduchá rovnice: velké myšlenky vedou k velkým akcím, které vám otevřou 

dveře k velkým penězům. Malé myšlenky o malých cílech vám přinesou malý příjem. 

 

Většina lidí se bojí nabízet velký rozsah služeb velkému trhu. Každý, kdo chce zbohatnout, by se měl 

zeptat sám sebe, kolik lidí chce oslovit. Je to dvacet nebo dvacet tisíc? To se pak také odrazí ve vašich 

příjmech, takže byste se měli vědomě rozhodnout, jestli chcete oslovit tisíce nebo rovnou celý svět. 

 

Osobně vykonávané služby v tomto případě nejsou moc vhodné. Pokud jste například profesionální 

masér, tak počet lidí, kterým můžete své služby během 24 hodin nabídnout, je omezen. Dosáhnete 

tak nanejvýš na standartní plat. Ale budoucí milionáři svůj příjem nespecifikují podle času, protože 

čas je jedním z limitujících faktorů. Z toho důvodu tedy není dobré být placen za odpracovanou dobu. 

Bohatí a ti, kteří se jimi chtějí stát, jsou placeni podle kvality svých výsledků, protože kvalita nemá 

žádné limity. Takoví lidé by nechtěli pracovat jako maséři, ale snažili by se stát majitelem řetězce 

masážních studií a tím způsobem zbohatnout. 

 

Ale co když se nenaučíte myslet ve velkém? V takovém případě je dobré se obklopit lidmi, kteří už se 

hvězd dotkli. Jinými slovy: „Kdo chce létat s orly, nemůže se batolit s kachnami“. Úspěšní lidé vás 

nakazí nejen svým ambiciózním uvažováním, ale také vám ukáží, co je k dosažení úspěchu zapotřebí. 

  



Peníze budou přibývat pouze v případě, že s nimi budete správně 
zacházet 
 
Vydělávat velkou sumu peněz je jedna věc, ale nenechat si je protéct mezi prsty a umět je rozmnožit 

je věc druhá. Správně nakládat s penězi a mít disciplínu je velmi důležité pro dosažení bohatství a 

prosperity. 

 

Mnoho lidí se mylně domnívá, že vyšší plat stačí k tomu, aby zbohatli. Ale míra bohatství se neměří 

pouze podle příjmu. Spočívá v hodnotě veškerého majetku, kam se započítávají samozřejmě také 

investice a spoření. Měli byste se tedy snažit dosáhnout co nejvyššího čistého příjmu a umět dobře 

investovat s ohledem na svou finanční budoucnost. 

 

Lidé, kteří mají dobrý přehled a dlouhodobý finanční plán, mohou dosáhnout skvělé rovnováhy mezi 

příjmy, výdaji a úsporami. Rozhodně se vyplatí poradit se se zkušeným finančním poradcem, který 

vám vše pomůže naplánovat. 

 

Je důležité zajistit si také pasivní příjem neboli peníze, které vyděláte vlastně bez práce, jako 

například výnosy z akcií nebo investičních fondů. Pokud chcete zbohatnout, měli byste začít svoje 

finance dobře spravovat a ne si je schovávat do slamníku. Je jedno, jestli investujete do nemovitostí, 

pozemků nebo slibného obchodního konceptu. Způsobů, jak investovat a nechat své peníze rychle 

rozmnožit, je celá řada. 

 

Rozdělte svůj příjem na několik bankovních účtů! Dejte si stranou 50% na režijní náklady a vložte si 

10% z každé vydělané koruny na účet, který je určen pouze na investice, ze kterých budete mít 

pasivní příjem. Dalších 10% byste si měli odvádět na účet pro zábavu, abyste si je také mohli hezky 

užít a cítili se tak jako milionáři. Zajděte si třeba do luxusní restaurace a objednejte si to nejdražší z 

jídelníčku. 

 

Součástí shromažďování peněz jsou také úspory. Je tedy velmi důležité udržet si nízké životní náklady. 

Pokud svůj vysoký příjem pokaždé prohýříte nákupem drahých aut nebo luxusního oblečení, nikdy 

nebudete bohatí. Pouze lidé, kteří uvažují v dlouhodobém hledisku a jsou ochotní odepřít si okamžité 

potěšení, se stanou milionáři. 

  



Chcete být úspěšní a bohatí? Važte si sami sebe! 
 
Bohatí se od nemajetných odlišují jednou zásadní věcí. Znají svou cenu a jsou přesvědčeni, že si 

zaslouží být bohatí. Nemajetní lidé si většinou moc nevěří a dost se podceňují. V oblasti financí bývají 

neúspěšní, protože si myslí, že si úspěch nezaslouží (často nevědomě). 

 

Bohatí lidé si jsou vědomi své ceny, a tak vědí, jak prodat své obchodní nápady nebo služby své firmy. 

Bohatí bývají například lídři, protože na svých pozicích hodně vydělávají, ale abyste se stali lídrem, 

musíte mít koho vést a k tomu dojde pouze v případě, že umíte dobře prodat své nápady. 

 

Většina neúspěšných lidí byla vychována v duchu toho, že je nezdvořilé se vychloubat tím, co umíme. 

Ale ve světě peněz a businessu se uplatňuje přístup „Když se nepochválím sám, kdo to za mě udělá?“ 

Jedním z důvodů, proč se lidé podceňují, a proto nezbohatnou, je právě to, že odmítají propagovat 

sami sebe. 

 

Abyste poznali svou cenu a mohli ji tak prodat ostatním, měli byste zjistit, v čem tkví váš talent. Ten 

pak můžete využít pro nabízené služby nebo produkty a oslovit tak mnoho lidí. Snažte se najít 

odvětví, které vám nejlépe sedne. Musí to být něco, čemu věříte na 100%.  

 

Co tedy můžete udělat, abyste se cítili jako milionář a více si věřili? Přičichněte k životu smetánky a 

dopřejte si něco, co si zasloužíte. Co třeba členství v luxusním fitku nebo tenisovém klubu? A co si 

zajít na kávu do toho nejdražšího hotelu ve městě? 

 

Každý z nás má svou představu o tom, jak zbohatnout, ale jen ti, kdo si věří, dokáží přesvědčit ostatní, 

aby do nich vložili svou důvěru. 

  



Závěrečné shrnutí 
 
Hlavní myšlenkou této knihy je: 

 

míru naší prosperity nastavují vzorce myšlení a chování, které jsme se naučili jako děti. Můžeme je 

změnit pouze v případě, že si je uvědomíme, a aktivně si do své mysli „nahrajeme“ uvažování 

milionáře. 

 

V tomto shrnutí jste dostali odpovědi na následující otázky: 

 

Jak se způsob myšlení odráží ve stavu vašeho konta? 

 Specifické vzorce myšlení předprogramovaly míru našeho bohatství. 

 Tyto vzorce se tvoří na základě toho, co o penězích slýcháme od rodičů. 

 Od rodičů také nevědomě kopírujeme postoj k penězům.  

 

Jak můžete ovlivnit myšlenkové vzorce, které jste se jako děti naučili? 

 Než změníte způsob uvažování, proveďte si v hlavě důkladnou inventuru. 

 Vystupte z naučeného vzorce. Pomohou vám v tom nové zásady a způsoby chování. 

 

Jaký přístup k penězům a bohatství si musíte osvojit, pokud se chcete stát milionáři? 

 Pokud chcete být bohatí, musíte vzít osud do svých rukou. 

 Budoucí milionáři musí mít pozitivní vztah k penězům. 

 Zbohatnout můžete pouze v případě, že do toho dáte všechno. 

 Chcete-li být milionářem, dotkněte se hvězd. 

 Peníze se vám rozmnoží pouze tehdy, když s nimi budete správně zacházet. 

 Jestliže chcete být bohatí, musíte si věřit a znát svou cenu.  


