
Podporovatel
Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!Vedení)týmu

Silné! stránky:! Zaměřený! na! vztahy! a! budování! důvěry,! schopný! vést! i!
následovat,!rád!buduje!týmy!a!potkává!nové!lidi,!je!loajální!k!týmu.

Slabé! stránky:! Má! málo!trpělivosti! s!čísly!a! s!podrobnostmi,! bývá! nerad!
sám,! snadno! se! rozptýlí,! velmi! rád! si! povídá,! často! mění! svůj! směr! a!
zaměření,!potřebuje!neustálou!různorodost.

Úspěchy:! Nejlépe! funguje! v! týmu,! kde! dokáže! v! lidech! probouzet! to!
nejlepší.! Exceluje,! pokud! má! vytyčen! jasný! směr! a! cíle,! kterých! má!
dosáhnout.! Tráví! čas! s!každým! členem! týmu! a! buduje! loajalitu.! Nejlepších!
výsledků!dosahuje,!má]li!k!dispozici!kreativní!vstupy!a!podporu.

Neúspěchy:! Neúspěch! nastává! v!případě,!má]li! Podporovatel!vymyslet! a!
vyřešit!vše! zcela!samostatně.!Podporovatelům!se!nedaří,! když!nemají! jasný!
směr!nebo!když!jim!vezmete! jejich!tým.! Energii!jim!rovněž!ubírá!práce!bez!
zábavy!a!bez!oslav!úspěchů.

Nejlepší! role! v! týmu:! Práce! s! lidmi,! organizování! týmu,! motivace,!
komunikace,! vedení! se! zaměřením! na! lidi,! učení! se! prostřednictvím!
rozhovorů! a! týmové! práce,! komunikace! prostřednictvím! osobních!
rozhovorů.

Nejhorší! role! v! týmu:! Finanční! management,! systémové! plánování,!
přesná! měření,! vymýšlení! nových! nápadů,! rozjíždění! nebo! dokončování!
věcí,! vedení! se! zaměřením! na! detaily,! učení! se! z! učebnic,! komunikace!
zaměřená!na!data!a!fakta.

Nejlepší!role!v!životě:!Vedení!lidí,!marketing,!řízení!vztahů!se!zákazníky,!
prodej,! podpora,! budování! týmu,! motivování,! podpůrný! tým! pro! Tvůrce! a!
Hvězdy.

Nejhorší! role! v! životě:! Zaměření!na! Pinanční!detaily,!výzkum!a!měření,!
administrativa,!inovace,!vývoj!produktů,!zpracování!dat.

Podporovatelé,! od! kterých! se! můžete! učit:! Jack! Welch! (GE),! Michael!
Eisner!(Disney),! Steve!Case! (AOL!Time!Warner),!Meg!Whitmanová! (eBay),!
Steve! Ballmer! (Microsoft),! Louis! Gerstner! (IBM),! Lee! Iacocca! (Chrysler),!
Tony!Blair!(britský!premiér).
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Podporovatel
Popis!vašeho!primárního!pro>ilu

V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proPil,! který! je!
klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proPily.! Vedlejší! proPily! jsou!
doplňkové! a!slouží!jako!„stabilizační!křídla“,!o!která! se!v!některých!situacích!můžete!opřít.!
Vaše!bohatství,!naplnění!vašeho!životního!potenciálu!a!skutečný!úspěch! v!podnikání!však!
budou! vždy!záviset! na! tom,! kolik!času! a! pozornosti!budete! věnovat! vašemu! primárnímu!
proPilu!a!cestě!s!ním!spojené.!Vaším!primárním!proPilem!bohatství!je!proPil!Podporovatele!a!
vašimi!vedlejšími!proPily!jsou!Hvězda!a!Spojovatel.

Shrnutí
Podporovatelé! jsou! těmi! nejlepšími! vůdci,! ale! nelze! od! nich!
očekávat,! že!by! sami! přicházeli! s! nápady! a! plány.!Vytvořte!plán!a!
stanovte!cíle! s! jejich!pomocí! a! pak!Podporovatele! nechte!vést!tým,!
aby!tento!plán!naplnili.!Nechejte!je,!ať!si!zvolí!svůj!vlastní! styl!řízení!
a! svůj! program! a! priority.! Poskytujte! jim! vždy! také! prostředí, ! ve!
kterém!je!zábava!a!různorodost!a!kde!se!slaví!úspěchy.

Zatímco! posláním! Hvězd! je! zářit,! posláním! Podporovatelů! je! rozsvěcovat! druhé.!
Podporovatelé! jsou! nejschopnějšími! vůdci,! protože! dokážou! probudit! v! druhých! lidech!
jejich! potenciál! povzbuzováním! a! vhodnou!motivací.! Jak! říká! Jack!Welch:! „Informace! se!
dnes!šíří! tak!rychle,! že! každý!má!více! informací! než!generální!ředitel.!Takže! jeho!jedinou!
úlohou!je!povzbuzovat!a!aktivizovat!lidi,!a!tím!proměňovat!tyto!informace!v!činy.”
Podporovatelé! jsou! mistry!v! povzbuzování! týmů,! protože! jim! dokážou! dodávat!důvěru! a!
sebevědomí! potřebné! pro!dosažení! úspěchu.! I! tato! slova! patří! Jacku!Welchovi:! „Dodávat!
lidem!sebedůvěru! je! úplně! to!nejdůležitější,! co!mohu! udělat.! Protože! pak!začnou! jednat.“!
Podporovatelé!dodávají!pojidlo,!bez!kterého!by!se!všechny!velké!plány!jednoduše!rozpadly.
Úspěšní! Podporovatelé!dosáhli!svého! celoživotního!úspěchu! tím,! že! si!zvolili! tu! správnou!
osobu!nebo!společnost,!kterou!podporují,!strávili!po!jejím!boku!dlouhou!dobu!a!vybudovali!
tým,! který!je! nezřídka! stejně! loajální! k!nim! samým!jako!k!dané!společnosti.!Aby!mohl!Bill!
Gates!nerušeně!tvořit,!vedl!společnost!Microsoft!Steve!Ballmer.!Čistá!hodnota!Ballmerových!
akcií! v!Microsoftu!nyní! činí!přes!13!miliard!dolarů.!Mezi!světoznámé! Podporovatele!patří!
Jack!Welch! (bývalý!generální! ředitel! společnosti! General!Electric),!Michael!Eisner!(bývalý!
generální! ředitel! mediální! a! zábavní! společnosti! Disney),! Steve! Case! (bývalý! generální!
ředitel! americké! internetové! společnosti! AOL)! a! Meg! Whitmanová! (bývalá! generální!
ředitelka!internetové!aukční!síně!eBay).

!Přirozený!vůdce
Podporovatelé! jsou! společenští,! loajální! a! skvělí! v! navazování!
kontaktů!a!v!budování!vztahů.!Jejich!hodnota!vyniká,!jsouTli!v!centru!
dění, !a!spočívá!ve!vztazích,!které!navazují,!a!v!nadšení,!které!kolem!
sebe! šíří.! JsouTli! ponecháni! o! samotě,! bývají! často! nerozhodní! a!
ztracení! –! skomírají! jako! oheň! bez! dřeva.! Jakmile! však! dostanou!
příležitost!vybudovat!tým,!tento!jejich!tým!dokáže!překonat,!přelstít!
a!předstihnout!i!toho!nejnápaditějšího!konkurenta.!

Meg!Whitmanová! si!svou!pověst!vydobyla! na! základě!své!schopnosti!mobilizovat!týmy!ke!
skvělému! výkonu.! Podporovatelům! velmi! prospívá! inovativní! prostředí! –!nové! produkty!
nebo!projekty!jsou!palivem!pro! jejich!oheň:!čím!více! dřeva,! tím! větší!oheň.!Čím!lepší! jsou!
produkty,!tím!lepší! je! i!jejich!marketing!a!vedení!týmu.!S!novými!nápady!a! inovacemi!však!
musejí! přicházet! druzí,! protože! Podporovatelé! jsou! příliš! zaměstnaní! pozicí! v! popředí! a!
vedením!lidí,!než!aby!chodili!s!hlavou!v!oblacích.
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Podporovatel
Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

To!dokázal!tým,!ne!já
Zatímco! zástupci! proPilů! s! dominantní! frekvencí! Dynamo! jako! Mechanikové,! Tvůrci! a!
Hvězdy! pracují! na! vytváření! hodnoty! a! nestydí! se! za! to! přijímat! osobní! uznání,!
Podporovatelé! vnímají! jako! jednu! ze! svých! stěžejních! rolí! motivaci,! a! proto! budou! na!
prvním! místě! vždy! chválit! tým.! A! funguje! to! i! naopak:! pokud! týmu! není! prokazováno!
náležité!uznání,!budou!to!právě!Podporovatelé,!kdo!se!jako!první!za!tým!ozve!nahlas.
Úspěšní!Podporovatelé! se!neustále! soustředí!na!otázku:! „S!kým!bych!měl! spolupracovat?“!
spíše! než!na! otázku:! „Co! bych! měl! dělat?“! Jakmile! se! totiž! Podporovatel! příliš!zaměří! na!
hledání!svého!vlastního!„co“!nebo!„proč“,!ztrácí!svůj!směr!a!bloudí.! Díky!silně! rozvinutým!
mezilidským! schopnostem! se! Podporovatelé! cítí! lépe! při! jednání! s! lidmi! než! při! tvorbě!
systémů,!a!proto!může! jejich!hodnota!mizet!stejně!rychle,!jako!je!tvořena.!Z!tohoto!důvodu!
Podporovatelé! nejlépe! fungují! jako! pojivo!mezi! zahájením! a! dokončením! projektu,! jehož!
jsou! součástí.! Zatímco! Hvězdy! vytvářejí! obdiv! na! dálku,! Podporovatelé! motivují! svou!
přítomností,!což!znamená,!že!se!svými!týmy!vzbuzují!loajalitu,!kdekoli!se!ocitnou.

Kdy!jsou!Podporovatelé!nejlepšími!vůdci
Přestože! Hvězdy!a! Podporovatelé! spolu! ve! čtverci! Dynamiky!bohatství!
přímo! sousedí,! diametrálně! se! od! sebe! liší.! Zatímco! Podporovatelé!
vzbuzují!loajalitu!a!důvěru,!kamkoli!přijdou,!pro!Hvězdy!je!to!naopak!tou!
největší!výzvou.!Důvodem!je,!že!Hvězdy!vytvářejí!obdiv!na! dálku,!kdežto!
Podporovatelé!motivují!svou!přítomností.!Podporovatelé!jsou!intuitivní! i!
smysloví! zároveň,! což! znamená,! že! často! mohou! fungovat! jako!
zprostředkovatelé!pro!„vzdálenější“!typy!Tvůrců!bohatství.!Dokážou!totiž!
vést!lidi!tak,!že!jejich!prostřednictvím!proměňují!vize!v!činy.
Kdy!Podporovatelé!komunikují!nejlépe
Podporovatelé! si! velmi! rádi! povídají! s! druhými! lidmi! a! vůbec! to!
nevnímají! jako! námahu.! Vyhovuje! jim! obousměrná! interakce,! zatímco!
v!záři!rePlektorů!se!na!rozdíl!od!Hvězd!necítí!až!tak!pohodlně,!protože!jim!
nevyhovuje!jednosměrná!prezentace.!Díky!silně!rozvinutým!mezilidským!
schopnostem! Podporovatelé! nejlépe! komunikují! prostřednictvím!
neformálních! rozhovorů.! Předávané! myšlenky! oživují! historkami! a!
příběhy! a! do! hovoru! zapojují! druhé.! Protože! se! však! snadno! nechají!
rozptýlit,!je!pro!ně! zásadní!začínat!s!jasně!dePinovaným!poselstvím!a!cíli!
komunikace,!což!jim!umožní!vyjádřit!je!jasně!a!přesvědčivě.
Jak!se!Podporovatelé!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Podporovatelé!milují,! když!mohou! pracovat!v! kolektivu!a!mají!možnost!
vydobýt!si!ocenění! svého!týmu.!V!jejich!přirozeném!proudu! je!obojí:!být!
oceňován! i! uznávat! a! oceňovat! druhé.! Příliš! detailní! kontrola! práce! v!!
případě!Podporovatelů!nefunguje!!–!lepší!je!zadávat!jim!cíle!a!úkoly,!které!
pak! plní!ve! spolupráci! s! druhými.! Podporovatelé! se! dostávají! do! svého!
přirozeného!proudu!skrze!různorodost!podnětů!a!prostřednictvím!aktivit!
s! prvkem! zábavy! a! dobrodružství,! což! je! přesný!opak! proPilů! s! energií!
Oceli,! jejichž!představitelé! preferují! jistotu! a! stabilitu.! Pokud! tuto!jejich!
energii!zapojíte!do!projektu!a!zaměříte! ji!na!výsledky,!bude!motorem!pro!
celý!tým.
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Podporovatel
!

Případová!studie

Jack!Welch
„Manažer'století“

Jack!Welch!strávil!svůj!život!prací!pro!společnost,!kterou!založil!Thomas!Alva!Edison!
–General! Electric! (GE).!Welch! nastoupil! do! společnosti! v! roce!1960! jako! technický!
inženýr!s!ročním!platem!10!500!dolarů.!Během!dvanácti! let!se!propracoval!na!pozici!
viceprezidenta! společnosti! a! po! necelých! dvaceti! letech! se! stal! místopředsedou!
správní! rady!GE.!V!roce!1980,!rok!předtím,!než!Welch!ve!svých!pětačtyřiceti! letech!
převzal! místo! generálního! ředitele! a! předsedy! správní! rady! GE,! vyhlásil! časopis!
Fortune!General! Electric!nejlépe!řízenou!společností! ve!Spojených!státech.!Welch!si!
už!od!začátku!stanovil!cíl!udělat!z!GE!nejhodnotnější!společnost!na!světě.
Jak!Jack!Welch!sám!vzpomíná:!„Peter!Drucker!používá!skvělou!otázku:!,Pokud!bys!už!v!téhle!
oblasti!nepodnikal,!vrátil!bys!ses!do!ní!znovu?‘!To!je!výborná!otázka.!A!my!jsme!si!ji!položili!
u! každé! oblasti,! ve! které! společnost! podnikala.! Rozhodli! jsme! se,! že! si! danou! oblast!
podnikání! ponecháme,! pokud! její! provoz! vyžaduje! hodně! technologií! a! je! kapitálově!
náročná!a! pokud!je!délka! jejích!cyklů!rozumná,! tedy!že!provozní! cykly!nejsou!krátké.! Tyto!
faktory!představovaly!naše!silné!stránky.!
Byli! jsme! nejrychlejším! slonem! na!
tanečním! parketu,! ale! pořád! jsme! byli!
slonem.“
Od! roku!1980! do!roku!2000,! kdy!Welch!
odešel,! se! jeho! tančící! slon! proměnil! ze!
společnosti!s!hodnotou!14!miliard!dolarů!
a!výnosy!ve!výši!26,8!miliardy!dolarů!ve!
společnost! s! hodnotou! 400! miliard!
dolarů! a! výnosy! ve! výši! 130! miliard!
dolarů!a! stal! se! tak!po!Citigroup!druhou!
největší! korporací! na! světě.! Welchova!
strategie! byla! založena! na! jeho! silné!
stránce,! jíž! bylo! řízení! lidí.! Welch! svůj!
přístup!objasnil!takto:!„Strávím!šedesát!a!
více!procent!svého!času!nad!záležitostmi!
zaměstnanců!a!přesně!tak!by!to!mělo!být.!
Nedokázal! bych! produkovat! televizní!
show!nebo! vyrobit! letadlový!motor,! nic!
z! toho! bych! neuměl.! Takže! se! zabývám!
lidmi.“
Welch!objevil!základní!klíč!k!vedení!lidí!brzy!poté,!co!nastoupil!u!GE,!v!roce!1961.!Welchův!
nadřízený!Burt!Coplan!mu!rok!po!nástupu!předal!oznámení!o!zvýšení!ročního!platu!o!1!000!
dolarů! a! Welch! okamžitě! podal! výpověď.! Když! se! o! tom! dozvěděl! Coplanův! šéf! Reuben!
Gutoff,! pozval! Welche! a! jeho! ženu! na! večeři,! aby! ho! přesvědčil,! že! má! zůstat.! Večeře! a!
následný! telefonát! s! Gutoffem! na! Welche! učinily! dojem.! Welch! vzpomíná:! „Během!
dvouhodinové!cesty!zpátky!domů!do!Westportu!v!Connecticutu!Reuben!zastavil!u!telefonní!
budky!u!dálnice,!aby!mi!zavolal!a!pokračoval!v!přesvědčování.!Byla! jedna!v!noci,!Carolyn!a!
já! jsme!už!byli!v!posteli,!ale!Reuben! se!mě! pořád!snažil!přesvědčit.“!Když!Welch! nakonec!
dostal!přidáno!dalších!2!000!dolarů!a!byla!mu!také!svěřena!větší!zodpovědnost,!rozhodl!se!
zůstat.
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„Gutoffovo!uznání! –!to,! že!mě!považoval!za!odlišného!a! jedinečného!–!na!mě!učinilo!velký!
dojem.! Od! tohoto!okamžiku!se!metoda!diferenciace! stala!základní! součástí!mého!způsobu!
řízení! lidí.! Ono!standardní!navýšení! platu,! které! mi!bylo!před! čtyřiceti! lety!navrženo,!mě!
zřejmě! přivedlo!ke! krajní! reakci.!Ale! diferenciační!přístup!se! neustále! točí! okolo!krajního!
jednání!–!oceňování! těch!nejlepších!a! zbavování! se! těch!neefektivních.!Tento!přístup! rodí!
skutečné!hvězdy!–!a!tyto!hvězdy!pak!budují!špičkové!podniky.“
Svou! vizi!představil!Welch!ve! své! první!veřejné! řeči! v! pozici! generálního! ředitele! v! roce!
1981!v!New!Yorku.! V!prezentaci!na!téma!„Nová!GE“!nastínil!méně!hmatatelné! aspekty!své!
vize.! Citoval! z! díla! O" válce! Carla! von! Clausewitze! o! přístupu! pruské! armády:! „Strategie!
nepředstavovala!dlouhodobý!akční!plán.!Bylo!to!rozvíjení!centrální!myšlenky!v!neustále!se!
měnících! podmínkách.“! Jeho! vize! zahrnovala! rovněž! myšlenku,! že! jde! „o! vytváření!
atmosféry,! v! níž! každý! jednotlivec! v! rámci! celé! společnosti! usiluje! o! to,! aby!byl! hrdý! na!
každý!produkt! a! na! každou! službu,! o! vytváření! atmosféry,! v! níž! se! lidé! odvažují! zkoušet!
nové! věci.“! Jeho! řeč! byla! Piaskem,! které! jakýsi! analytik! komentoval! slovy:! „Absolutně!
netušíme,!o!čem!to!sakra!mluví.“
V!následujících! pěti! letech!kritické! hlasy!nabíraly!na! síle,! neboť!Welch! se! zbavil! více! než!
čtvrtiny!pracovních!sil!GE!–!propustil!37!000!zaměstnanců!v!odprodaných!společnostech!a!
81! 000! lidí! v! těch! podnicích,! které! si! GE! ponechala.! To! mu! vysloužilo! přezdívku!
„Neutronový!Jack“.!Během!těchto!let!investoval!do!zařízení!v!sídle!GE! a!v!Crotonville,! jeho!
novém! centru! pro! rozvoj! a! výcvik! manažerů,! a! uskutečňoval! svoji! vizi,! aby! se! lidé! ve!
společnosti! stávali! skutečnými! hvězdnými! hráči.! Navzdory! kritice!Welch! ze! své! strategie!
neustoupil.!Ve!své!knize!nazvané!Jack:"Rovnou"k"věci!Welch!říká:!„Rozuměl!jsem!tomu,!proč!
je! to!pro!mnoho!zaměstnanců!GE!těžké!pochopit.! Ale!můj!instinkt!mi!naprosto!jasně!říkal,!
že!přesně!to!mám!udělat.“
Diferenciace,!silná! stránka!každého!Podporovatele,! byla!charakteristickým!znakem! celého!
Welchova!přístupu.! V!80.! letech!minulého!století!se! ovšem!diferenciace! ve! Pirmě,! která!se!
zabývá! výrobou,! zdála! být! naprostým! paradoxem.! Se! slovy:! „Ve! výrobě! se! snažíme!
odlišností! zbavit,! v! případě! lidí! je! odlišnost! vším,“! zavedl! Welch! struktury,! které!
diferenciaci! zaručovaly.! Každý! rok! bylo! v! rámci! této!revizní! struktury!určeno! a! oceněno!
20!%!„hráčů!A“!a!určeno!a!propuštěno!10!%!„hráčů!C“!z!řad!zaměstnanců!GE.
Tento!postup!se!stal!známým!jako!„křivka!vitality“,!v!níž!se!„hráči!A“!od!„hráčů!B“!odlišovali!
„čtyřmi!E“! společnosti!GE:!měli!hodně! energie!(energy),! byli! schopni! tuto!energii!předávat!
druhým! (energize),! nebáli!se! dělat!rozhodnutí!(edge)! a!měli! schopnost! uskutečňovat!věci!
(execute).!Welch!k!tomu!dodával:!„Podle!mě!jsou!tato!čtyři!E!spojena!jedním!V!–!vášní.“!A!je!
to!právě! vášeň,! co! odlišuje! hráče! A!od!hráčů!B!–!a! úkolem! všech!manažerů! je! proměnit!
hráče!B!v!hráče!A.
Welch! vyznával! přístup:! „Na! prvním! místě! jsou! lidi! a! všechno! ostatní! až!
potom.“! „Crotonvillská! pevnost“! se! stala! prostředím! pro! otevřenou! výměnu! myšlenek! a!
nápadů!mezi!zaměstnanci.!Manažeři!museli!o!přijetí!či!nepřijetí!návrhů!rozhodovat!v!75!%!
případů!ihned!na!místě.!Jistý!technik!tento!proces!komentoval!slovy:!„Pětadvacet!let!jste!mi!
platili! za! moje! ruce! a! přitom! jste! mohli! mít! i! můj! mozek! –! zdarma.“! Posléze! GE! začala!
pořádat!pracovní!„cvičení“!celých!týmů,!na!nichž!si!lidé!mohli!vyměňovat!a!sdílet!nápady,!a!
zavedla!tyto!výměny!globálně!po!celém!světě.
Welch!se!vždy!soustředil!pouze!na!jednu!velkou!myšlenku!najednou,!opakoval!ji,! testoval!ji!
v!praxi!a! snažil!se! ji!učinit!pro!svoje! lidi!co!nejvíc!reálnou.!„Kdykoliv!jsem!měl!nápad!nebo!
myšlenku,! kterou! jsem! chtěl! ve! společnosti! zavést,! nebylo! jejího! opakování! nikdy!dost.!
Opakoval! jsem! ji! pořád! a! pořád! dokola,! na! každé! schůzce,! při! každém!setkání,! celé! roky,!
dokud!se!mi!slova!málem!nepříčila!v!krku.“!Metoda!zjednodušování!vize!a!jejího!následného!
neustálého!zdůrazňování!je!společná!všem!úspěšným!Podporovatelům.
Welchovo! neúnavné! zaměření! na! lidi! shrnuje! jeho! rčení:! „Účetnictví! negeneruje! zisky.!
Řízení! podniku! ano.“! V! roce! 1999! jej! časopis! Fortune! jmenoval! „Manažerem! století“.!
Navzdory!tomu,!že!vytvořil!více!než!380!miliard!dolarů!hodnoty!pro!akcionáře!díky!stovce!
nepřetržitých! čtvrtletí! s! rostoucími! zisky,! je! Welchův! rekordní! plat! ve! výši! 94! milionů!
dolarů!a! penzijní!plán! ve! výši! 8!milionů! dolarů! ročně! terčem! kritiky.!Welch! shrnul! dobu,!
kterou! strávil! jako! generální! ředitel! a! předseda! správní! rady:! „Dostanete! za! to! spoustu!
peněz,!ale!skutečnou!hodnotou!je!zábava,!kterou!vám!ta!práce!přináší.“
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Podporovatel
Vaše!strategie!vytváření!bohatství

Abyste!pochopili!skutečnou!sílu!této!šestibodové!strategie,!pokuste!se!představit!budování!
bohatství! jako!budování!hory!s!následným!hloubením! koryta! řeky.!Jakmile!máte! základnu!
bohatství!hotovou!a!začnete!investovat!do!udržení!kontaktu!se!svým!přirozeným!proudem!
tím,! že!budete!maximálně!využívat!svůj!moment!vytváření!bohatství,!začíná! vznikat!řeka.!
Dále! je! klíčové,! abyste! předtím,! než! začnete! využívat! pákového! efektu,! byli! vlastníky!
hodnoty,! kterou! vytváříte.!Neméně! klíčovým!bodem! je! zajištění! toku! peněz! –!to! je! Pinální!
krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Podporovatelé!znají!mnoho! lidí!a! jsou!obecně!oblíbení.! Máte]li! však! jako! Podporovatel!
vybudovat! svou! základnu! bohatství,! musíte! mít! jasnou! strategii,! jak! propojit! vaše!
přirozené!talenty!a! váš!čas! a!vše,!čeho! jste!už!dosáhli,! s! jedním!nebo! s! několika!jinými!
Tvůrci! bohatství.! Znamená! to! umět! prodat! vaši! síť! a! váš! tým.! Zaměřte! se! proto! na!
budování!své!reputace!a!sítě!kontaktů!v!té!oblasti,!která!je!pro!vás!srdeční!záležitostí.

2. Moment!vytváření!bohatství
Podporovatelé! získávají! největší!užitek! z! času,! který! investují! do! oblastí,! v! nichž!jsou!
největším! přínosem! pro! budoucí! nebo! stávající! Tvůrce! bohatství,! které! se! chystají!
podporovat!nebo! které!už!podporují.!Znamená!to! s! těmito!Tvůrci!trávit! čas!a!dávat! jim!
jasně!najevo,!jakým!způsobem!jim!můžete!nejvíce!prospět.!To!znamená!jim!nejen!ukázat,!
v!čem!spočívají!vaše! silné!stránky,! ale! také!jim!pomoci!pochopit,!kde!jsou!jejich!vlastní!
slabiny!a!kde!oni!sami!uvízli!v!činnostech!s!nízkým!přínosem.

3. Vytváření!hodnoty
Činnosti,! kterými! coby! Podporovatel! vytváříte! hodnotu! a! na! které! se! potřebujete!
soustředit,!jsou!budování!vztahů!s!vaší!sítí!kontaktů!a!péče!o!ně,!včetně!vztahů!s!lidmi!ve!
vašem!týmu.!Budování!důvěry!a!loajality!jsou!dvě!nejdůležitější!oblasti.

4. Vlastnění!hodnoty
Hodnotou,! kterou! potřebujete! jako! Podporovatel! vlastnit,! jsou! samotné! vztahy! –! a! to!
především!vztahy!s!vaším! týmem! a!s!vaším!Tvůrcem!bohatství.!Bez!tohoto! vlastnictví!–!
bez!ohledu!na!to,!jak!jste!dobří!–!budou!vaše!možnosti!vytvářet!bohatství!omezené.

5. Pákový!efekt
Jak! je! možné! dosáhnout! pákového! efektu,! spočívá]li! vaše! hodnota! ve! vztazích?!
Znásobením! svého! času,! znalostí!a! zdrojů!prostřednictvím! kompetentního! a! loajálního!
týmu.

6. Zajištění!toku!peněz
Mnozí!Podporovatelé!dokážou!vytvářet! fantastickou!hodnotu,!ale!nedostávají! za!to! více!
než!svůj!plat.!Pro!Podporovatele!je!nutné!si!zajistit! tok! peněz!napojený!na!úspěch!jejich!
Tvůrce! bohatství.! Zajistěte! si! tedy!podíl!na!majetku!nebo! zisku! jeho! společnosti,! nebo!
procenta! z!hodnoty!vašeho!přínosu,!pokud!pracujete!v!oblasti!vztahů!s! veřejností,! jako!
lovci!talentů!či!jako!regionální!zástupci!několika!Tvůrců!bohatství.

~ 9 ~


