Neříkejte penězům prachy!
aneb
Osobní finanční plán
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Na úvod trocha psychologie
Peníze, penízky, korunky, finance, oběživo, many, mamon, prašule, prachy… jak jim říkáte? Mluvíte o nich láskyplně,
neutrálně, s pohrdavým nadhledem, či dokonce s nenávistí?
A máte jich pokaždé, když je potřebujete, dost? Dost znamená tolik, aby pokryly všechny vaše potřeby a ještě zbyly aspoň do
nejnutnější rezervy…

Jaký vůbec máte osobní vztah k penězům jako takovým?
•
•
•
•

Milujete je, chováte k nim úctu, považujete je za svého přítele a spojence… nebo
máte je „docela“ rádi protože víte, že s nimi je život lehčí…nebo
berete je jako něco, co „prostě být musí“ a když vyloženě nemusíte, tak se jimi nezabýváte…, anebo peníze
vnímáte jako nutné zlo?

Zkuste se nad tím zamyslet, ale upřímně, jak to mezi sebou doopravdy máte! Myslím tím samozřejmě Vás a peníze! Je to totiž
hodně důležité! Řada psychologů, lektorů, koučů, zkrátka odborníků včetně finančních dokonce tvrdí, že osobní vztah k penězům je
zcela zásadní pro to, zda se vás peníze tzv. budou držet, či nikoli. Jinými slovy, zda budete bohatí nebo aspoň dobře zajištění, či
naopak.
Ač následující tvrzení může pro matematiky a tvrdé pragmatiky znít jako že je „na Chocholouška“ (čili na blázinec), každému se
opravdu vyplatí aspoň se pokusit přijmout ho za své:
Peníze nejsou jen pouhými kousky papíru či kovu, vyjadřujícími určitou hodnotu, určenou ke směně! Peníze jsou svébytná
energie ve hmotě… Člověk, který je vnímá a respektuje jako silnou „energii s vlastní inteligencí“, bude na tom
v dlouhodobém horizontu vždy finančně lépe než ten, kdo jimi bude pohrdat a bude je brát jako nutné zlo.
I pro peníze totiž platí všemocný vesmírný zákon přitažlivosti, který si pro tento případ klidně můžete nahradit moudrým českým
příslovím: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Proto radím: neříkejte penězům prachy, ani jinak hanlivě! Přemýšlejte o nich a nakládejte s nimi s úctou a láskou, najděte si
k nim co nejpozitivnější vztah. Splníte tak první a základní předpoklad k tomu mít peněz vždy tolik, kolik si přejete.
Osobní vztah k penězům, který jsme v tomto úvodu jen nakousli, je zvláštní, velmi podstatná a pro mnoho lidí těžce uchopitelná
až nepochopitelná disciplína, která však není podstatou tohoto e-booku. Vztahu k penězům se budeme ev. věnovat ve zcela
samostatné práci. Nyní proto už k prozaické matematice, k finančnímu plánu.
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