
Spojovatel

Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!Propojování)těch)správných)lidí)ve)
správný)okamžik

Silné! stránky:! Společenský,! zábavný,! otevřený,! naslouchající! druhým,!
neustále! propojuje! lidi,! dokáže! rychle! rozpoznat! příležitost,! neustále! je!

zapojen!v!dialogu.

Slabé! stránky:! Aby!dosáhl!výsledků,! potřebuje! strukturu,! příliš! často!se!
snaží! zavděčit! druhým,! někdy! si! libuje! v! dobírání! si! druhých,! snadno! se!

nechá! rozptýlit! druhými! lidmi! nebo! jejich! myšlenkami,! není! si! jist! svou!

identitou.

Úspěchy:! Spojovatel! dosahuje! nejlepších! výsledků,! když! může! být!
svobodně! v! kontaktu! s! druhými! lidmi! a! neustále! v! pohybu.! Spojovatelé!

potřebují!různorodost!podnětů!a!neustálý!kontakt!s!lidmi,!stejně! jako!jasný!

směr! a! cíle! a! jasná! pravidla! hry.! Kontakt! s! lidmi! Spojovatelům! dodává!

energii.!Nejpřirozeněji!fungují!při!vzájemném!propojování!lidí.

Neúspěchy:!Bez!jasného!nasměrování!jsou!Spojovatelé!často!ztracení!nebo!
se!nedokážou! rozhodnout,! kudy!se! nejlépe! vydat!kupředu.!Mívají! tendenci!

se! natolik! věnovat! pomáhání! druhým,! že! často! zapomínají! sami! na! sebe.!

Pokud! se! jim! nedostává! uznání! nebo! se! s! nimi! nepočítá,! stáhnou! se!

do!pozadí.

Nejlepší!role! v!týmu:! Vyhledávání!materiálů!a! zdrojů,! osobní!pohovory,!
péče! o! druhé,! vedení! se! zaměřením! na! služby,! učení! se! prostřednictvím!

hraní!rolí!a!praktických!zkušeností,!osobní!komunikace.

Nejhorší! role! v! týmu:! Systémové! plánování,! přesná!měření,! vymýšlení!
nových!nápadů!a!plánů,! veřejné!prezentace,!vedení!se!zaměřením!na!úkoly,!

učení! se! pomocí! vizuálních! pomůcek,! komunikace! prostřednictvím!

vizuálních!pomůcek!a!prezentací.

Nejlepší! role! v! životě:! Propojování,! vyjednávání,! spolupráce,! průzkum!
trhu,!mírová!jednání,!řešení!konQliktů,!diplomacie.

Nejhorší!role!v!životě:!Finanční!účetnictví,!tvorba!systémů,!prosazování!
disciplíny,! inovace,! projektové! vedení,! tvorba! produktů,! psaní!podrobných!

zpráv.

Spojovatelé,! od! nichž! se! můžete! učit:! Donald! Trump! (The! Trump!
Organization),! Henry! Kravis! (Kohlberg! Kravis! Roberts),! Masayoshi! Son!

(Softbank),! Rupert!Murdoch!(News!Corp),! Roman!Ambramovič!(majitel!FC!

Chelsea).

~ 4 ~

SPOJOVATEL

Dominantní!frekvence!bohatství Dynamika!jednání Dynamika!myšlení

PLAMEN A TEMPO EXTROVERTNÍ SMYSLOVÝ



Spojovatel

Popis!vašeho!primárního!pro>ilu
V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proQil,! který! je!

klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proQily.! Vedlejší! proQily! 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!

proQilu!a! cestě! s!ním! spojené.!Vaším! primárním! proQilem!bohatství! je! proQil! Spojovatele! a!

vaše!vedlejší!proQily!jsou!Podporovatel!a!Obchodník.

Shrnutí
Spojovatelé! jsou! nejlepšími! „mírovými! vyjednavači“! –! po! jednání!
s! nimi! se! cítí! dobře! všechny! strany.! Nechtějte! po! nich! však,! aby!
obtelefonovávali! potenciální! zákazníky,! protože! jejich! silnou!
stránkou! je! naopak! budování! už! navázaných! vztahů.! Pracujte! se!
Spojovateli! na! posilování! vztahů! uvnitř! týmu,! a! pokud! to! v! týmu!
náhodou!začne!vřít,!využijte!jejich!schopnosti!chladit!horké!hlavy.

Zatímco!Hvězdy! září! vysoko! na! nebi,! Spojovatelé! vždy!mají! přehled! o! tom,! co! se! děje! na!

Zemi.! Spojovatelé! žijí! v! přítomnosti! a! vytvářejí! hodnotu! prostřednictvím! správného!

načasování,! nikoli! svou!tvorbou.! Jak!poznamenává!Donald!Trump:!„Beru!si! sice!poučení!z!

minulosti,!nicméně!při!plánování!budoucnosti!se!soustředím!výhradně!na!přítomnost.!Tam!

se!dějí!ty!nejzajímavější!věci.“

Spojovatelé! se!nejvíce! ze!všech!proQilů!spoléhají!na!vztahy!okolo.!Zatímco!hodnota!Hvězd!

roste! s! jejich! nedostupností,! hodnota! Spojovatelů! se! zvyšuje,! čím! jsou! dostupnější.! Jsou!

neustále! na! telefonu!a!neustále!v!pohybu.!Největší!hodnotu!vytvářejí!tím,!že!okamžitě! vidí!

možná! propojení! kolem! sebe.! A! jakmile! je! dohoda! uzavřena,! nově! vzniklá! hodnota! je!

přínosem!pro!všechny!zúčastněné.

Úspěšní!Spojovatelé!se!nesnaží!měnit!ke! svému!obrazu!své! okolí,! ale!mění!k!obrazu!svého!

okolí! sebe.! Než! začnou! jednat,! naslouchají! a! učí! se.! Ať! už! jde! o! Davida! Geffena! v!

Hollywoodu,!Donalda! Trumpa! v!newyorských!realitách!nebo!Ruperta!Murdocha!v!médiích!

–! každý! úspěšný! Spojovatel! si! zvolil! jednu! oblast! a! na! daném! trhu! k! sobě! přitáhnul! ty!

nejlepší! kontrakty! a! vybudoval! ta! nejhodnotnější! partnerství.! Mezi! úspěšné! Spojovatele!

patří!Donald!Trump,!David!Geffen,!Masayoshi!Son,!Henry!Kravis!a!Rupert!Murdoch.

Umění!jednat
Jelikož! Spojovatelé! zakládají! své! uvažování! na! smyslech,! jednají!
reaktivně! –! tedy! v! okamžiku,! kdy! nastane! ta! správná! příležitost.!
Místo!Spojovatelů!ve!čtverci!Dynamiky!bohatství!je!v!pravém!dolním!
rohu.! Spojovatelé! propojují! lidi,!kamkoli! přijdou.! Spojovatele! také!
najdete!všude!tam,!kde!jsou!Hvězdy!nebo!produkty,!které!má!smysl!
propagovat!a!sdílet!s!ostatními.

Zatímco! ostatní! někdy! boří! vztahy,! aby! mohli! budovat! mosty,! Spojovatelé! budou! bořit!

mosty,!aby!mohli!budovat!vztahy.!K!čemu!je! jim!koneckonců!most,!když!jím!jsou!oni!sami?!

Spojovatelé! v! propojování! lidí! vynikají! a! také! nejlépe! vědí,! jak! skrze! každý! navázaný!

kontakt!a!propojení!přinášet!hodnotu!všem!zúčastněným.
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Spojovatel

Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Proberme!to!při!obědě
Spojovatelé! se! dostávají! do! svého! přirozeného! proudu,! když! mohou! nalézat! skrytý!

potenciál! v!propojení!dvou!nebo!více! stran.!Zatímco! cestou!Obchodníka! je! zvyšovat!počet!

prodejů!a!mít!pod!kontrolou! rozdíl!mezi!nákupní! a! prodejní! cenou,!cestou! Spojovatele! je!

mít!pod!kontrolou! proces! sjednávání! transakcí! a! dohod! a! navyšovat! jejich! hodnotu.!Díky!

tomu! mohou! Spojovatelé! vydělat! miliony! dolarů! na! jediném! uzavřeném! kontraktu.!

Umožňují! jim! to! jejich! přirozené! komunikační! schopnosti,! které! se! však! mohou! nejlépe!

projevit! právě! v! komunikaci! s! lidmi.! Proto! Spojovatelé! vyjednávají!mnohem! úspěšněji! a!

efektivněji!nad!talířem!dobrého!jídla!než!nad!excelovými!tabulkami.

Nejpřirozenější! rolí!Spojovatelů! je!komunikace,!vyjednávání!a! ovlivňování!mínění!druhých!

lidí.!Spojovatelé!mají!také!skvělý!smysl!pro!správné!načasování.!Tato!kombinace!schopností!

je! však!může! vést!k!tomu,! že! se!opijí!vlastním!úspěchem! a! snaží! se!uzavírat! jeden!lepší!a!

větší!kontrakt!za!druhým.!Tyto!jejich!sklony!pak!bývají!často!příčinou! jejich!pádu,!protože!

to!přeženou!a!spálí!se!dříve,!než!jim!dojde,!kde!jsou!meze!jejich!možností.

Kdy!jsou!Spojovatelé!nejlepšími!vůdci
Spojovatelé! jsou! orientováni! na! druhé! lidi,! ale! udržují! si! trochu! více!

soukromí!než!Hvězdy!a! raději!pracují! s!lidmi!individuálně.! Nechtějte!po!

nich,! aby!se! drželi! plánu! –!naopak! počítejte! s! tím,! že! se! z! jednání! vrátí!

s!úplně! jiným!výsledkem,!než!jaký!jste! si!představovali!–!a! to!s!mnohem!

lepším.! Jako!vůdci!excelují,!když!mohou!neustále!konverzovat!a!sledovat,!

co!se!děje!kolem.!Nejhorší!pro!ně! je!být!izolován!od!společnosti!nebo!tiše!

pracovat!za!stolem!zavřený!v!kanceláři,!kam!nechodí!klienti.

Kdy!Spojovatelé!komunikují!nejlépe
Spojovatelé! potřebují! naslouchat! všem! stranám,! takže! komunikace!

probíhá! vždy! stereo.! Masayoshi! Son! se! stal! nejbohatším! člověkem! v!

Japonsku! díky! tomu,! že! do! Japonska! přivedl! největší! americké!

internetové! Qirmy,! z! čehož! těžily! jak!americké! společnosti,! tak! japonští!

uživatelé.! Jak!rostla! každá!strana!rovnice,!rostla! také!hodnota!kontraktů.!

Komunikace! je! však! v! případě! Spojovatelů! rovněž! o! tom,! co! zůstává!

nevyřčeno.! Jak!říká!Donald!Trump:!Uzavírání!obchodů!je!umění,!ne!věda.!

Co! a! jak! řeknete,! může! být! v! rozhodujícím! momentě! jednání! naprosto!

klíčové:! vaše! slova! vás!mohou! připravit!o!miliony!a! naopak!vaše!mlčení!

vám!může!miliony!přinést.

Jak!se!Spojovatelé!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Všechny! sportovní,! Qilmové! a! hudební! hvězdy! mají! své! agenty! a!

Spojovatele,! kteří! je! zastupují.! Spojovatelé! se! do! svého! přirozeného!

proudu! dostávají! tehdy,! pokud! mohou! zastupovat! silnou! značku! nebo!

propagovat! skvělý! produkt.! Svůj! přirozený! proud! nalézají,! když! se!

nesoustředí!na!sebe!–!nejšťastnější!jsou,!když!mohou!doporučovat!druhé.!!

Proto!excelují,!mají]li!získat!podporu!pro!nějaký!projekt!či!úkol!nebo!pro!

něj!najít!vhodné!lidi!a!zapojit!je!do!něj.!Dokážou!také!skvěle!mluvit!za!tým!

a!stavět!se!za!jeho!potřeby.
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Spojovatel
!

Případová!studie

Donald!Trump
„Ten'Donald“

Zatímco!za!Spojovatele!obvykle!mluví!dohody,!které!dokázali!uzavřít,!Donald!Trump!
mezi!nimi!vyčnívá!díky!Tvůrci!Marku!Burnettovi,!který!vybudoval!Trumpovu!značku!
(a! tím! i! své! vlastní! bohatství)! prostřednictvím! úspěšné! televizní! show! The!
Apprentice!(Učedník).!Trumpova!první!dohoda,!kterou!uzavřel!v!roce!1974!ve!svých!
osmadvaceti! letech,! je! názornou! ukázkou! toho,! že! úspěch!
Spojovatelů!nezávisí!na!zdrojích,!které!mají!k!dispozici,!ale!na!
zdrojích,!které!dokážou!spojit!dohromady.
V! roce! 1974! objevil! Trump! na! pozemku! vlastněném! společností!

Penn! Central! Railroad! nevyužívaný! hotel.! Zmiňovaná! společnost!

dlužila!městu!New!York!na! daních!15!milionů!dolarů,!které!město!

potřebovalo.! Trump! plánoval,! že! pozemek! za! 12! milionů! dolarů!

odkoupí,! přesvědčí! město,! aby! část! daňového! nedoplatku! přijalo!

hotově!a!zbytek!se!mu!postupně!vracel!z!podílu!na!zisku,!pak!najde!

nějakého! provozovatele! sítě! hotelů,! který! by! hotel! na! pozemku!

provozoval,!a!přesvědčí!banku!k!úvěru!80!milionů!dolarů!na!jeho!dostavbu!a!renovaci.

Do!tohoto!projektu! investoval!Trump!jen!minimum!vlastních!prostředků,!ale!mnoho!svého!

času! –! na! uzavření! dohody! pracoval! celé! dva! roky.! Nakonec! se! koupě! podařila:! banka!

Bowery!Savings!Bank! poskytla! Qinanční! prostředky,! společnost! Hyatt! otevřela! hotel! jako!

Grand!Hyatt!a!Trump!tím!zahájil!svou!kariéru!v!realitách.

Trumpův! otec! byl! úspěšným! developerem! v! Brooklynu.! Majetek! rodiny! Trumpových!

odhadoval! v! roce! 1975! časopis!Business!Week!na! 100!milionů! dolarů.! Donald! Trump! se!

rozhodl! vystoupit!ze! stínu! svého!otce!a!zaměřil!se! na! nemovitosti! na!Manhattanu.!Během!

následujících! patnácti! let! si! budoval! renomé! v!New!Yorku,! kde! postavil! na! Páté! avenue!

mrakodrap! Trump! Tower! a! v! Central! Parku! Wollmanovo! kluziště.! V! Atlantic! City! pak!

vybudoval! řetězec! kasin.! Jako! všichni! Spojovatelé,! i! Trump! se! vždy! osobně! podílel! na!

vyjednávání!a!uzavírání!dohod,! přestože!vše!ostatní! delegoval.! Jak!říká:!„Pokaždé! když!se!

přijdu! podívat! přímo! na! místo,! vydělám! spoustu! peněz.! Můj! otec!mě! naučil,! že! jestliže!

chcete!vydělávat!peníze,!nemůžete!sedět!za!stolem.“

Na! konci! 80.! let!se! banky!předháněly!v! nabídkách! snadných!úvěrů! pro!Donalda! Trumpa.!

Trumpův!právník!George!Ross!říká:!„Když!potřeboval!půjčit!šedesát!milionů!dolarů,!banka!

mu!dala! osmdesát!–!a! to!i! tehdy,! i! když!projekt! takovou!hodnotu!neměl.“! Čtyři!měsíce!po!

pádu!akciového!trhu!v!roce!1986!koupil!Trump!hotel!Plaza!za!407,5!milionu!dolarů.!Na!tuto!

transakci!si!vypůjčil!425!milionů!dolarů!od!syndikátu!bank!a!za!úvěr!se!osobně!zaručil!svým!

vlastním!majetkem,!což!byla!věc,!od!které!jej!jeho!otec!vždy!odrazoval.!V!roce!1989!magazín!

Forbes!uvedl,!že! hodnota!Trumpova!majetku!je!1,7!miliardy!dolarů,!ale!ve!skutečnosti!byl!

Trump!až!po!uši!v!dluzích!a!začínal!mít!problém!s!jejich!splácením.!Zásadnějším!problémem!

však! bylo,! že! se! Trump! přestal! zaměřovat! na! aktivity,! které! byly! v! souladu! s! jeho!

přirozeným! talentem,! věnoval! méně! času! uzavírání! obchodů! a! dohod! a! naopak! se! začal!

soustředit!na!propagování!své!značky.!V!roce!1990!se!trh!s!nemovitostmi!propadl!a!Trump!

se!dostal!do!skutečných!potíží.

Trump! z!nich!nicméně!nevinil!trh,! ale!sám! sebe:! „Na! konci!80.! let! jsem!se!přestal!věnovat!

těm!správným!věcem.! Létal! jsem!do!Evropy!na!módní!přehlídky,!ale!přitom!mi!nešlo!o!to,!

podívat! se! na! šaty.! A! pak! se! trh! s! nemovitosti! zhroutil.! Dlužil! jsem!miliardy! a! miliardy!

dolarů!–!tedy!9,2!miliardy!dolarů,!abych!byl!přesný.“!Na!začátku!90.!let!navíc!Trump!přišel!o!
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tři!členy!nejvyššího!managementu!ze!svého!řetězce!kasin,!kteří!tragicky!zahynuli!při!havárii!

vrtulníku.!Tisk!jej!pronásledoval!kvůli!jeho!problematickým!vztahům!s!jeho!ženou!Ivanou!a!

milenkou! Marlou! Maplesovou! a! miliardám! dluhů! na! krku.! Trump! právě! otevřel! své!

miliardové!kasino!Trump!Taj!Mahal!Casino!a!během!několika!měsíců!nebyl!schopen!zaplatit!

splátky!dluhopisů!ve!výši!41!milionů!dolarů!na!jiné!ze!svých!kasin.!Jeho!bankéři!mu!poskytli!

nouzový! úvěr! ve! výši! 56! milionů! dolarů! a! posunuli! splatnost! jeho! půjček! ve! výši! 2,7!

miliardy! výměnou! za! směnku! na! tři! jeho! kasina.! Zároveň! mu! však! omezili! jeho! osobní!

rozpočet!a!pověřili!jej!řízením!provozu,!čímž!se!dostal!mimo!svůj!přirozený!proud.

V!této!situaci,!kdy!jeho!společnost!dlužila!více!než!tři!miliardy!dolarů!a!za!úvěr!ve!výši!devět!

set!milionů!dolarů!ručil!on!sám!svým!osobním!majetkem,!mu!jednou!zavolali,!aby!se!ve!tři!

ráno!zúčastnil!jednání!v!Citibank.! Jak!sám!říká:!„Tehdy!jsem!si!sáhl!na!dno.!Kolem!velkého!

stolu! sedělo! třicet!bankéřů.! Mluvil! jsem! po! telefonu! s! jedním!bankéřem! z! Japonska,! pak!

s!jiným!bankéřem!z!Rakouska!a!pak!ještě!se!třetím,!o!kterém!už!nevím,!odkud!byl.“

Trumpovy!problémy! se! dostaly! na! veřejnost! a! v! roce! 1990! o! něm! redaktor! listu! Jersey!

Record! Mike! Kelly!napsal:! „Kdybychom! ještě!měli! vězení! pro!dlužníky,! Donald!Trump!by!

seděl! v! tom! nejhlubším! žaláři,“! a! dodal:! „Trumpův!dluh! dosahuje! takové! výše,! jako! jsou!

dluhy!některých! zemí! třetího!světa.“! Trump! se! však! dokázal! opět!znovu! zaměřit!na! svůj!

přirozený!talent!a!restrukturalizoval!své!úvěry!s!cílem!udržet!si!alespoň!kontrolu!nad!svými!

aktivy,! když! už!ne! jejich!vlastnictví.! Jeho!cílem!bylo! takto!přežít!do! roku!1995.!Později! to!

komentoval!slovy:! „Věděl! jsem,! že! pokud! dokážu! přežít!do!roku!1995!a!udržet!si! většinu!

svého!vlastnictví,!což!se!mi!podařilo,!trh!opět!ožije,! což!se!také!stalo.“!S!tiskem!proti!sobě,!

pod! drobnohledem! bank! a! v! rozvodovém!řízení! pracoval!Trump! na! snížení! svých! dluhů.!

V!roce!1995!vstoupil!se!svými!kasiny!na!burzu,!čímž!vydělal!dvě!miliardy!dolarů!a!dluhů!se!

zbavil.!V!roce!1997!byl!z!Donalda!Trumpa!opět!miliardář.!Trump!o!této!zkušenosti!později!

řekl:!„Udělal!jsem!hodně!hloupostí,!ale!měl!jsem!přitom!i!hodně!štěstí.“

Během!následujících!osmi!let!Trump!získal!zpět!svou!ztracenou!pověst!na!poli!newyorských!

realit!a!důsledně!se!soustředil!na!spojovatelskou!roli.!Neměl!při!tom!ani!počítač,!ani!e]mail,!

vše! řešil!jedině!po!telefonu.!„Telefon!mi!zvoní! tak!často,! že!musím!mít!dva! asistenty,! kteří!

nedělají! nic! jiného.! Vyřídí! průměrně! přes! 1! 250! hovorů! týdně…! Celý!můj! život! je! jedno!

velké!vyjednávání.“!Aby!Trump!lépe!porozuměl! lidem,! s!nimiž!vyjednává,! začal! se! věnovat!

také!psychologii.!Říká!o!tom:!„Přečíst!si!Jungovy!spisy!byl!pro!mě!krok!správným!směrem.!

Kdyby!mi!ale!někdo!na!obchodní!akademii!býval!řekl,!že!k!dosažení! Qinančního!úspěchu!je!

důležité! studium! psychologie,! nebyl!bych! tomu! věřil.“! Trump! přirovnává! svou! schopnost!

naladit!se!na!druhé!ke!způsobu,!„jak!do!lidí!kolem!vidět,!spíš!než!pouze!vnímat!jejich!vnější!

reakce“.

V! n o v é m! m i l é n i u! T r u m p a!

kontaktoval!Mark!Burnett,!který!se!se!

svým!pořadem!Kdo!přežije!(Survivor)!

stal!průkopníkem!žánru!reality!show,!

a! v! roce! 2004! se! začal! vysílat!pořad!

The! Apprentice! (Učedník),! díky!

němuž! se! Trumpova! značka! opět!

dostala! do! centra!pozornosti.!Během!

následujících!dvou!let!začalo!být!díky!

úspěchu! této!reality!show!Trumpovo!

jméno! skloňováno! v! publikacích,! na!

přednáškách! a! konferencích! nebo! v!

televizních! diskusích.! Takže! zatímco!

Trump! neustále! vydělává! miliony!

tím,!že! aplikuje! pákový!efekt!na!svou!

značku,! jen!stěží!může!pokračovat!ve!

vydělávání!(nebo!prodělávání)!miliard!na!svých!realitních!obchodech.!My!nicméně!můžeme!

i! nadále! těžit! z! jeho! zkušeností.! Trump! jde! ve! stopách! miliardářů! typu! Carnegieho! či!

Gettyho!–!stejně!jako!oni!píše! knihy!o!bohatství.!Jeho!kniha!Zbohatněte!jako!já!nabízí!řadu!

skutečných!perel,! například:! „mějte! dveře!vždy!otevřené“;! „zajistěte,! aby!vždy!získaly!obě!

strany“;! „vypněte! své! obranné! mechanismy,! ale! jen! úmyslně“;! nebo:! „pokud! je! držíte! za!

koule,!máte!v!rukou!i!jejich!srdce!a!mozky“.

~ 8 ~



Spojovatel

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! Qinální!

krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Vaše!bohatství!spočívá!ve!vašich!vztazích!–!a!čím!vyšší!je!úroveň!vašich!vztahů,!tím!vyšší!

je! i! úroveň! uzavřených! transakcí.! Uzavřít! obchod,! který! vám! vynese! sto! dolarů,! trvá!

zhruba! stejně!dlouho! jako! uzavřít! dohodu,! na!níž!vyděláte!milion.! Budujte! vztahy,! ale!

stanovte! si! úroveň,! na! které! chcete! hrát!! Dostaňte! se! na! úroveň! propojovatelů! a!

investorů,!kteří!vám!mohou!poskytnout!potřebné!zdroje.

2. Moment!vytváření!bohatství
Svůj!čas! potřebujete!v!maximální!míře!věnovat!volbě!správných!transakcí!a!obchodních!

příležitostí,!hledání!správných!lidí!a!řízení!procesu!vyjednávání!a!domlouvání.!Najděte!si!

své!místo!na!trhu!a!zde!rozšiřujte!svou!síť!kontaktů.!Potom!hledejte!vhodné!příležitosti!

pro! hodnotné! kontrakty! a! dohody,! které! svedou! dohromady! potenciální! prodejce! a!

kupce.! Pokud! si! uděláte! náležitý! prostor,! abyste! tuto! práci! měli! čas! dělat! pořádně,!!

s! pomocí! těch! správných! poradců! kolem! sebe! se! můžete! ke! skvělému! obchodu!

dopracovat!třeba!do!měsíce.

3. Vytváření!hodnoty
Soustřeďte! se!na! vybudování! týmu,! který! vám! pomůže! vyhledat! a! přilákat! ty! nejlepší!

obchodní! příležitosti! a! dohody.! Tento! tým! se! stane! vaším! klíčovým! aktivem,! jehož!

hodnota! poroste! s! každým! dalším! kontraktem,! který! uzavřete.! Investujte! do! svých!

vyjednávacích!dovedností,!do!naslouchání!svému!segmentu!trhu!a!do!naladění!se!na!něj.

4. Vlastnění!hodnoty
Vaše!zisky!nepřicházejí!pouze!z!nalezení!potenciálního!obchodu!nebo!dohody,!ale!z!toho,!

že!nad!nimi!máte! kontrolu.!To! znamená,! že!vaše!vlastnictví!bude!dáno! vztahy! s!oběma!

obchodními! stranami! a! také! detaily! kontraktu! –! jak! po! právní,! tak! Qinanční! stránce.!

Stáváte!se!klíčovým!spojovacím!článkem.

5. Pákový!efekt
Klíčem! je! vybudování! vaší! pověsti,! a!protože! budujete! svou! důvěryhodnost! postupně,!

zpočátku!budete!muset!těžit!z!dobré!pověsti!někoho! jiného.!Jak!si!váš! tým!bude!budovat!

vlastní!pověst,!časem!i!vy!dosáhnete!pákového!efektu.

6. Zajištění!toku!peněz
Spojovatelé!často! uzavírají!takové!transakce,!při!nichž!pamatují!na!všechny!kromě!sebe.!

Váš!tok!peněz!musí!vycházet!ze!samotné!transakce,!protože!v!ní!spočívá!hodnota,!kterou!

přinášíte.! Ačkoli! za! vynaložené! úsilí! můžete! požadovat! nějaký! majetkový! podíl,! vaše!

pozornost! se!musí!zaměřit! na!počáteční!poplatky,!na!poplatky!při!uzavření!kontraktu!a!

na!doplňkové!poplatky,!které!si!účtujete!za!práci!odvedenou!při!uzavírání!kontraktu.
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