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

Klíč!k!budování!bohatství:!
Získávání)a)budování)zhodnocujících)se)aktiv

Silné! stránky:! Spolehlivý,! pečlivý,! organizovaný,! přesný! a! dochvilný,!
dohlíží,!aby!vše!mělo!své!místo!a! čas,!vidí,!co!by!se!mohlo!pokazit,!drží!tým!
pohromadě.
Slabé! stránky:! Často! se! obtížně! rozhoduje,! snadno! se! nechá! rozptýlit!
detaily,!strachuje!se,!že! se!něco!pokazí,!shromažďuje!nepotřebné!věci,!utíká!
před!chaosem.
Úspěchy:! Pokud! může! pracovat! svým! vlastním! tempem,! je! Akumulátor!
želvou,! která! nakonec! vyhraje! závod.! Akumulátorům! dlouho! trvá,! než! se!
rozhýbou,! ale! zato! dokážou! zachytit! věci,! které! ostatní! nechali!
nepovšimnuté.!Výsledků!dosahují!díky!své!přičinlivosti.

Neúspěchy:! Akumulátoři! často! čekají,! až! budou! mít! dostatek! informací!
nebo!pokynů.! Lze! je! také!přirovnat!k!brankářům!ve! fotbale,!kteří!jsou!díky!
své!opatrnosti!a!důkladnosti!nejlepšími!obránci!–!což!ale!zároveň!znamená,!
že!necítí!potřebu!vést!tým!v!útoku.

Nejlepší! role! v! týmu:! Dodržování! časového! plánu! projektu,! udržování!
soudržnosti!týmu,!detailní!výzkum,!organizace!činností,!vedení!zaměřené!na!
činnosti,! učení! se! prostřednictvím! pozorování! a! vyhodnocování,!
komunikace!prostřednictvím!dat!a!zpráv.
Nejhorší!role!v!týmu:! Vytváření!změn!v!chaosu,! kreativní!tvorba,! tvůrčí!
psaní,! vytváření! sítí! kontaktů,! vedení! se! zaměřením! na! lidi,! učení! se!
prostřednictvím! rozhovorů! a! diskuzí,! komunikace! prostřednictvím!
vizuálních!pomůcek!a!rozhovorů.
Nejlepší! role! v! životě:! Projektový! management,! vědecký! výzkum,!
průzkumy! trhu,! výpočty,! organizování,! dodržování! časového! plánu,! úkoly!
vyžadující!přesnost.
Nejhorší! role! v! životě:! Vytváření! sítí! kontaktů,! vyjednávání,! kreativní!
tvorba,!tvůrčí!psaní,!strategické!řízení,!vystupování!na!veřejnosti.

Akumulátoři,! od! kterých! se! můžete! učit:! Benjamin! Graham! (Graham!
Newman! Corporation),! Warren! Buffett! (Berkshire! Hathaway),! Li! Ka]šing!
(Cheung!Kong!Holdings),!Carlos!Slim!Helu!(Telmex),!J.!P.!Morgan!(JP!Morgan!
&!Co).
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Akumulátor
Popis!vašeho!primárního!pro>ilu

V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proOil,! který! je!
klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proOily.! Vedlejší! proOily! 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!
proOilu!a! cestě! s!ním!spojené.!Vaším!primárním!proOilem!bohatství! je!proOil!Akumulátora!a!
vaše!vedlejší!proOily!jsou!Obchodník!a!Lord.

Shrnutí
Akumulátoři! jsou! vašimi! nejlepšími! hospodáři.! Jsou! spolehliví,!
dokončují! věci! včas! a! nedělají! unáhlená!rozhodnutí.! PotřebujeteSli!
dokončit!nějaký!úkol! nebo!projekt! !a!spolehlivě!dodržet!rozpočet!i!
časový! plán,! Akumulátoři! jsou! těmi! nejlepšími! projektovými!
manažery.!V!týmu!nejlépe!fungují!v!roli!spolehlivých!organizátorů.

Akumulátoři,! a! to! zejména! ti! nejúspěšnější,! vždy! věnují! dostatečný!čas!náležité! přípravě.!
Neboli! jak!v! jedné! své! výroční!zprávě! řekl!Warren!Buffett:! „Noe! nezačal!stavět!Archu,! až!
když! začalo! pršet.“! Akumulátoři! jsou! solidní! a! spolehliví.! Kdybychom! proOily! Dynamiky!
bohatství! přirovnali! k! fotbalovému! týmu,! budou! Hvězdy! stát! v! útoku! a! Akumulátoři! v!
brance.
Zatímco! Hvězdy! bez! váhání! utrácejí,! Akumulátoři! bez! váhání! spoří.! Za! neúspěchy!
Akumulátorů! často! stojí! skutečnost,! že! si! příliš! mnoho! nechávají! pro! sebe,! místo! aby! si!
vybudovali! tým,! který! bude! jejich! jménem! vytvářet! kontakty! a! komunikovat.! Nemají!
tendenci! jednat! impulzivně,! takže! pokud! si! nestanoví,! kdy! jednat,! mohou! splakat! nad!
výdělkem.!Akumulátoři!bývají!často!obviňováni!z!odkládání!věcí,!nicméně!pravda!je!taková,!
že!jen!potřebují!více!informací,!aby!se!mohli!kvaliOikovaně!rozhodnout.
Warren!Buffett!byl!kdysi!v!televizním!programu!Money!World!(Svět!peněz)!požádán!o!radu!
pro! začínající! manažery! investičních! portfolií.! „Řekl! bych! jim,! aby!dělali! přesně! to,! co! já!
před!nějakými!čtyřiceti! lety!–!aby!se!naučili!znát!každou!společnost!ve!Spojených!státech,!
jejíž! akcie! se! veřejně! obchodují! na! burze.“! Moderátor! Adam! Smith! na! to! reagoval:! „Ale!
takových!společností!je!27!000!“!Warren!Buffett!odpověděl:!„Dobře,!tak!ať!začnou!u!A.“!
Mezi! úspěšné! Akumulátory! patří! Warren! Buffett! (americký! investor),! jeho! mentor!
Benjamin!Graham!(americký!ekonom!a! investor),!Sandy!Weill!(americký!Oinančník),!Li!Ka]
Šing!(nejbohatší!muž!v!Hong!Kongu)!nebo!Paul!Allen!(spoluzakladatel!Microsoftu).

Běžci!na!dlouhé!tratě
Ve! čtverci! Dynamiky! bohatství! je! místo! Akumulátorů! v! levém!
dolním! rohu.! Akumulátor! je! nejméně! rizikový! pro>il,! protože!
spoléhá!na!systém!drobných!kroků!vedoucích!k!úspěchu.!Nicméně!i!
ty!nejlepší!plány!se!mohou!často!zhatit,!pokud!sejdeme!z!vyšlapané!
stezky.!Proto! je!pro! Akumulátory!nejpřirozenější! cestu! k! úspěchu,!
když!se!trpělivě!drží! toho,!co!funguje,!a!jsou!v!jednotlivých!krocích!
lepší!než!druzí.

Úspěšní! Akumulátoři! rádi! stojí! nohama! pevně! na! zemi! a! drží! opratě,! zatímco! lidé! kolem!
nich!se! v!myšlenkách!vznášejí! v!oblacích.!Úspěch!přichází! k!Akumulátorům!přirozeně!tak,!
že!trpělivě!pokračují!v!tom,!co!dělají.!K!dosažení!výrazných!úspěchů!nepotřebují!mnoho!lidí.!
Nepletou!se! druhým!do!jejich!práce!a! spokojeně! si! pátrají!po!dalším!drahokamu,!který!by!
mohli! zařadit!do! své! sbírky,! zatímco! hodnota! těch,! které! už! mají,! utěšeně! roste,! aniž! by!
vyžadovaly!více!než!jen!občasné!přeleštění.!plánu.
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Akumulátor
Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Pečlivá!předchozí!příprava
Akumulátoři!očekávají,!že!se!na!dalším!řízení!věcí!nebudou!podílet,!a!proto!věnují!náležitou!
dobu!pečlivé!předchozí!přípravě!a! rozhodnutí!o!nejvhodnějším!čase!k!akci.!Snaží!se! hledat!
takové! talenty! nebo! aktiva,! které! nevyžadují! příliš!mnoho! následné! práce.! Když!Warren!
Buffett!investuje! do!nějaké!společnosti,!dál!už!do!jejího! fungování! nezasahuje.!Říká:!„My!v!
Berkshire!neříkáme!pálkařům,!co!zaběhnou!homerun!pokaždé,! když!se!dostanou!na!pálku,!
jak!by!měli!odpalovat.“
Do! potíží! se! Akumulátoři! často! dostávají! tehdy,! pokud! se! pokoušejí! rozbíhat!nové! Oirmy!
nebo!vytvářet!produkty.! Jestliže! však!nechají! rozběh! Oirmy!na! jiných,! je! vydělávání!peněz!
jejich!druhou!přirozeností.! Stejně! jako!v!případě!ostatních!proOilů!Dynamiky!bohatství,!jen!
málokteří! Akumulátoři! začínali! s! penězi.! Začali! s! investováním! svého! času,! a! jakmile!
prokázali! svou! přirozenou! schopnost! vybírat! si! zhodnocující! se! aktiva,! peníze! si! je! našly!
samy.! Když! Akumulátoři! pochopí! svůj! proOil,! často! zjistí,! že! vlastně! celý! svůj! život! něco!
shromažďovali!–!a!že!to!dělali!zcela!instinktivně.!Pokud!tedy!zaměří!tuto!svou!schopnost!na!
shromažďování!zhodnocujících!se!aktiv,!začne!k!nim!brzy!proudit!i!bohatství.

Kdy!jsou!Akumulátoři!nejlepšími!vůdci
Analytické! schopnosti! a! smysl! pro! načasování! dělají! z! Akumulátorů!
skvělé! projektové!manažery,! schopné! nacházet!způsoby,! jak!zajistit!včas!
vše! potřebné.! Díky! své! neuvěřitelné! spolehlivosti! se! však! mnoho!
Akumulátorů!dostává!na!pozice! v!oblastech,!které!pro!ně!nejsou!srdeční!
záležitostí.! Mnozí! z! nich! se! musejí! vypořádávat! s! politikařením! na!
pracovišti,! které! je! ani! trochu! nezajímá! a! neumí! se! s! ním! vyrovnat.!
Nejlepšími! vůdci! jsou! Akumulátoři! tehdy,! je]li! v! jejich! kompetenci! si!
vybrat! členy! svého! týmu! –! v! takovém! případě! zaručeně! volí! natolik!
spolehlivé!osoby,!jež!jsou!schopny!udělat!všechno!potřebné.
Kdy!Akumulátoři!komunikují!nejlépe
Aby!Akumulátoři! dosáhli! těch! nejlepších! výsledků,! potřebují! čas! a! klid.!
Příliš!mnoho!hovoru!a!diskuzí!je!obtěžuje,!jelikož!jim!brání!v!soustředění.!
Nemají! rádi,! když!se! v!něčem!mýlí,! a! proto! raději!neodpoví,!než!by!vám!
poskytli!nesprávnou!odpověď.!Nejraději!si!vše!zapisují!a!vyžadují! jasnou!
zpětnou!vazbu!k!tomu,!co!mohou!zlepšit.!Akumulátoři!nejlépe!komunikují!
písemnou!formou!a!prostřednictvím!prezentace!jasných!konceptů,!čísel!a!
fakt.
Jak!se!Akumulátoři!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Akumulátoři! jsou! protikladem! Hvězd,! které! se! do! svého! přirozeného!
proudu! dostávají! ve! chvíli,! kdy! stojí! naživo! před! obecenstvem.!
Akumulátoři! dávají!přednost!uznání! za! výsledky!své! tvrdé! práce! a! jsou!
šťastní,! když! je! nikdo! neruší,! dokud! nejsou! připraveni! svou! práci!
prezentovat.! Pokud! pracují! v! týmu,! je! pro! ně! nejpřirozenější! sloužit!
svému! týmu! jako! kotva! a! jako! osoba,! za! kterou! lidé! přicházejí! pro!
nezávislou! a! objektivní! radu.! Akumulátoři! se! dostávají! do! přirozeného!
proudu!díky!vědomí,!že!vše!se!dá!zorganizovat!a!že!vše!má!svůj!řád.
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Akumulátor
!

Případová!studie

Warren!Buffett
„Věštec'z'Omahy“

Příběh!Warrena! Buffetta! názorně! ilustruje,! jak! je! důležité! nalézt! toho! správného!
mentora!a!rozšiřovat!jeho!proud!bohatství,!zatímco!si!postupně!osvojujete!dovednost!
vytvářet!hodnotu!a!aplikovat!pákový!efekt.!Buffett!se!začal! učit!velmi!brzy.!Když!ve!
třinácti! letech!podával!své!první!daňové!přiznání,!dal! si!do!nákladů!na!rozvoz!novin!
své!kolo.!Během!následujícího!roku!vydělal!rozvážením!novin!tolik!peněz,!že!si!mohl!
koupit! šestnáct! hektarů! zemědělské! půdy,! kterou! pak! začal! pronajímat! místním!
farmářům.!V! trendu! hromadění! investic! pak!Buffett! pokračoval! (i! když! s! různými!
vzestupy!a!pády),!až!vybudoval!jmění!ve!výši!42!miliard!dolarů,!které!nyní!rozdává.
Aby!si! co!nejdříve! našel!toho!správného!mentora,! podal!si! Buffett!přihlášku!na!Columbia!
Business! School,! kde! přednášel! známý! investor! Benjamin! Graham.! Pro! Grahama! pak!
následně!pracoval!až!do!jeho!odchodu!do!důchodu!v!roce!1956.!V!roce!1957!už!toho!Buffett!
znal!dost,!aby!mohl!založit!svou!vlastní!investiční!společnost.!A!protože!potřeboval!kapitál,!
oslovil! investory,! jejichž! prostředky! spravoval! již! dříve! v! jiných! fondech.! Požádal! také!
jednoho! ze! svých! partnerů,! který! byl! lékař,! aby! našel! deset! dalších! lékařů,! kteří! by! byli!
ochotni! investovat! deset! tisíc! dolarů! do! jeho! společnosti.! Jedenáct! lékařů! souhlasilo! s!
investicí.!Tímto!způsobem,!kdy!investoři!doporučovali!další!investory,!Buffett!získával!další!
a! další! kontakty,! takže! v! roce! 1962! měla! společnost! Buffett! Partnership,! která! začínala!
s!kapitálem!105!000!dolarů,!hodnotu!7,2!miliony!dolarů.
Pos léze! Buf fe t t! inves tova l! mi l ion! ze! svého!
pětimilionového! fondu! do! společnosti! Dempster! Mill!
Manufacturing.!Přivedl!do!ní!zároveň!i!nové!vedení,!které!
společnost!postavilo! na! nohy.! V! průběhu! dvou! let! činil!
čistý!zisk!této!společnosti!2,3!milionu! dolarů.!Od!tohoto!
okamžiku! se! Buffettovo! směřování! odvíjelo! od!
Grahamovy!investiční! strategie.! Buffett! se! považoval! za!
investora,! který!umísťuje! kapitál!do!společností,! u!nichž!
jeho!Oinanční!vstup!podpoří!růst!skutečné!hodnoty!Oirmy.!
Jeho! opakovaným! receptem! bylo! odkoupit! kontrolní!
balík! akcií! podhodnocené! společnosti! prostřednictvím!
své! investiční! společnosti,! zvýšit! hodnotu! této!
společnosti!a!pak!už!jen!sledovat!růst!vložených!investic.
Zlomovým! rokem! se! pro! Buffetta! stal! rok! 1962,! kdy! se! kvůli! skandálu! propadly! akcie!
společnosti!American!Express!z! !65!dolarů!na!35!dolarů.!Akcie! se! na! trhu!začaly!prodávat!
hluboko! pod! vnitřní! hodnotou! společnosti! a! Buffett! je! nakoupil.! Investoval! do! nich!
13! milionů! dolarů,! což! představovalo! 40!%! všech! jeho! aktiv.! Do! dvou! let! se! cena! akcií!
ztrojnásobila!a!jeho!investiční!partneři!na!tom!vydělali!20!milionů!dolarů.!
O! čtyři! roky! později! Buffett! provedl! osudovou! koupi! textilní! společnosti! Berkshire!
Hathaway.!Buffett! na! to!vzpomíná:! „Šli! jsme! do! toho!hrozného! podniku! proto,! že! to! bylo!
levné.! Říkám! téhle! investiční!metodě! „sbírání! špačků“.! Vidíte,! jak!na! zemi! leží! cigaretový!
nedopalek,! je!celý!oslintaný!a!odporný,! ale!dá!se!z!něj!ještě! jednou!potáhnout!–!a!zadarmo.!
Přesně! taková! byla! Berkshire,! když! jsme! ji!koupili!–!prodávala! se! pod! cenou!provozního!
kapitálu.!Pak!se!ale!ukázalo,!že!to!byla!chyba,!hrozná!chyba.“
Buffett!společnost!Berkshire!Hathaway!koupil! a! pak!se! ji! pokusil! postavit!na!nohy,! což!se!
mu!však!tentokrát!nepodařilo.!Proto!svou!„hroznou!chybu“!proměnil!v!akciovou!společnost,!
jejímž! prostřednictvím! mohl! spravovat! všechny! své! další! investice.! Navíc! jako! akciová!
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společnost! nyní! mohl! získavat! Oinanční! prostředky! od! investorů! na! burze.! Díky!
zkušenostem! s! akciemi! pojišťovny!GEICO! si! byl! také! vědom! toho,! jakou! hodnotu! přináší!
vlastnictví!pojišťovacích! společností.! Příjmy!z!pojistných!smluv!totiž!představují!okamžité!
Oinanční! prostředky,! které! lze! používat! k! investicím.! V! roce! 1967! koupil! za! 8,6!milionu!
dolarů!dvě!pojišťovací!společnosti!s!kombinovaným!investičním!portfoliem!v!hodnotě!31,9!
milionu!dolarů.
Během! následujících! dvou! let! se! Buffettovi! podařilo! zvýšit! hodnotu! tohoto! portfolia! na!
42!milionů!dolarů! –!což!více!než!zaplatilo!celou!pořizovací! cenu!obou!společností.!Buffett!
tuto! strategii! využíval! i! nadále! a! v! roce! 2004! společnost! Berkshire! Hathaway! vlastnila!
osmatřicet!pojišťovacích!společností.
Díky!Oinančním!prostředkům,!které!měl!Buffett!bezprostředně!k!dispozici,!aby!sytil!potřeby!
svého!přirozeného!proudu,!mohl!vybudovat!pákové!mechanismy,!jež!potřeboval!k!dosažení!
neustálého!růstu.!Stanovil!si!cíl!zvyšovat!vnitřní!hodnotu!svých!investic!o!15!%!ročně!a!na!
jeho!naplnění!pak!pracoval.!Veškeré!zisky!Berkshire!Hathaway!investoval!zpět!a!společnost!
čtyřicet! let! rostla! bez! vyplacení! jediné! dividendy.! V! roce! 1969! Buffett! rozpustil! svou!
původní! investiční! společnost! a! veškeré! Oinanční! zdroje! vložil! do! Berkshire! Hathaway.!
V!následujícím!roce! společnost!Berkshire!vydělala! 45!000!dolarů! výrobou! textilu,!zatímco!
příjem!z!investic!činil!4,7!milionu.
Akumulátoři! milují! podhodnocené! trhy! –! zvlášť! když! oplývají! penězi! v! hotovosti.! Velký!
pokles! trhu,! který!nastal! v! roce! 1972,! přišel! pro!Buffetta! ve! správný!čas.! Buffett! situaci!
komentoval! slovy:! „Připadal! jsem! si! jako! nadržený! chlap! v! harému.“! A! dodal:! „Na! trhu!
jednáte!se!spoustou! lidí,!kteří!se!nechovají! zrovna!rozvážně.! Je!takové!skvělé!velké!kasino,!
ve!kterém!všichni!něco!popíjejí.!Takže!když!se!budete!držet!Pepsi,!měli!byste!být!v!pohodě.“
Akumulátoři!jsou!pověstní!střídmým!životním!stylem.!Přestože!Buffettovo!jmění!se!do!roku!
1979! rozrostlo! na! 140!milionů! dolarů,! on! i! nadále! žil! z! padesátitisícového! ročního! platu,!
pracoval! ve! stejné! kanceláři! a! žil! stejným! životním! stylem! jako! předtím,! než! zbohatl.!
Podobnou!stabilitu!a!jistotu!vycházející!z!toho,!že!věci!kolem!nich!jsou!jim!důvěrně!známé,!
vyznávají! Akumulátoři! i! ve! svých! vztazích.! Buffettův! viceprezident! Charlie! Munger! se!
k! němu! připojil! v! roce! 1978! a! v! průběhu!následujících! osmadvaceti! let!vybudovali! jedno!
z! nejvytrvalejších! partnerství! v! novodobé! historii! podnikání.! Svou! ženu,! Susan!
Thompsonovou,! si! Buffett! vzal! v! roce! 1952! a! žil! s! ní! celý! život!v! tomtéž! domě,! který! si!
v!Omaze!koupili!za!31!500!dolarů!v!roce!1958,!až!do!roku!2004,!kdy!Susan!zemřela.
V!80.!letech!minulého!století!se!přístup!k!prostředkům!na!Oinancování!investic!stal!mnohem!
snadnějším!díky!vzniku!trhu!s!úvěrovaným!skupováním!akcií!a!trhu!s!rizikovými!dluhopisy.!
Buffett!do! této! oblasti!investování!a! Oinancování! nicméně!nevstoupil,! přestože!se! rizikové!
dluhopisy!staly!trhem!s!obratem!210!miliard!dolarů!a!investoři!hlásili!výnosy!šedesát!a!více!
procent.! Svůj! postoj! komentoval:! „Tuny! rizikových! dluhopisů! prošly! rukama! investorů,!
kterým!to!bylo!jedno,!k!investorům,!kteří!nepřemýšleli,!a!na!obou!stranách!jich!bylo!víc!než!
dost.“!Během!pádu! burzy!cenných!papírů!v! roce!1987!ztratila! společnost!Berkshire! 25!%!
své! hodnoty.! Buffet!se! však!nikterak! !nezalekl!a! v!následujícím!roce!začal! s!nakupováním!
akcií!společnosti!Coca]Cola,!kterých!nakonec!nakoupil!za!více!než!jednu!miliardu!dolarů!(7!
%!podílu!společnosti).!Jak!se!později!ukázalo,!byla!to!jedna!z!jeho!nejvýnosnějších!investic.

Když!byl!v!době!internetové!horečky!Buffett!otevřeně!
kritizován,! že! nedosahuje! stejně! astronomických!
výnosů! jako! burzovní! index! NASDAQ,! napsal:! „My!
jsme! přivítali! jednadvacáté! století! vstupem! do! tak!
moderních! odvětví! ekonomiky,! jako! jsou! cihly,!
koberce,! izolace! a! barva! –! to! je! přece! důvod!
k!nadšení.“!Poté,! co! internetová! bublina! v! roce!2002!
praskla,! nakoupil! Buffett! diskontované! dluhopisy!
včetně! dluhopisů! společnosti! Amazon.com! za! 158,4!
milionu! dolarů.! Dodržováním! svých! strategií! dosáhl!
Buffett! v! průběhu! čtyřiceti! let! průměrného!
meziročního! výnosu! 22,2%.! Hodnota! společnosti!
Berkshire! Hathaway!vzrostla! z! 22! milionů!dolarů!na!
143! miliard.! V! červnu! 2006! Buffett! oznámil,! že! ze!

svého!jmění!ve!výši!42!miliard!dolarů!daruje!85!%!nadaci!Gates!Foundation.!Šlo!o!největší!
charitativní!dar!v!historii.
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Akumulátor
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! Oinální!
krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Jelikož! není! vaší! přirozeností! pořádat! divoké! večírky! pro! celé! okolí,! může! se! vám!
představa!budování!sítě!kontaktů!zdát!poněkud!vzdálená!vašemu!uvažování.!Abyste!však!
dosáhli!bohatství,!budete!takovou!síť!potřebovat.!Pokud!totiž!nemáte!peníze!na!investice,!
potřebujete!znát! lidi,!kteří!je!mají.!Proto!vyhledejte!úspěšnou!Hvězdu,!která!pro!vás!bude!
budovat!síť!kontaktů,!a!skvělého!Mechanika,!který!pro!vás!vybuduje!systémy.

2. Moment!vytváření!bohatství
Akumulátoři!potřebují!věnovat!maximum!svého!času!vývoji!systému,!který!jim!umožní!si!
vybírat! ta! správná! zhodnocující! se! aktiva,! na!něž! se! zaměřují.! Soustřeďte! se!na! jednu!
sféru,!která!vás!velmi!zajímá,!a!vyhledejte!špičkové!profesionály!v!této! oblasti.!Může!jít!
například!o!aktiva!typu!podniků!nebo!nemovitostí,!nebo!může!jít!o!nějakou!geograOickou!
oblast.

3. Vytváření!hodnoty
Rozvíjejte! svou!znalost! trhu! z! hlediska! znalosti! globálních! trendů! i! toho,! kdy! a!kde! se!
objevují! vhodné! příležitosti! ke! koupi.! Vaše! schopnost! vycítit! budoucí! trendy! a! vaše!
porozumění! tomu,! jak! Oinancovat! a! reOinancovat! vaše! aktiva,! aniž! byste! je! museli!
prodávat,!jsou!totiž!klíčovými!faktory!pro!exponenciální!růst!vašich!výnosů.

4. Vlastnění!hodnoty
Vlastnictvím,!které!potřebujete,!nejsou!aktiva!jako!taková,!ale!právo!s!nimi!nakládat!–!což!
znamená,! že! i! když! jsou! aktiva! částečně! vlastněná! bankou! nebo! fondem,! který! jste!
založili,! máte!plnou!kontrolu!nad!tím,!zda! si! daná!aktiva!podržíte,! nebo! je!v! libovolný!
moment!prodáte.

5. Pákový!efekt
S!tímto!typem!vlastnictví!představuje!vaši!páku!vámi!vytvořený!systém!pro!identiOikaci!a!
výběr! vhodných! aktiv.! Nejsilněji! vám! nicméně! vše! pomůže! zúročit! historie! vašich!
úspěchů,! neboť! investoři! dávají! jednoznačně! přednost! spolehlivým! rukám,! které! jim!
zajistí!spolehlivé!výnosy.

6. Zajištění!toku!peněz
Abyste! si! mohli! dlouhodobě! udržet! svá! aktiva,! máte! k! dispozici! dva! způsoby,! jak!
přesměrovat!tok!peněz!zpět!do!vaší!kapsy:!buď!skrze!obchodovatelné!podíly!vašich!aktiv,!
nebo!prostřednictvím!reOinancování!vašich!aktiv,!zatímco!se!zhodnocují,!což!vám!umožní!
toto! zhodnocení!přeměnit!ve! Oinanční!hotovost.!Oba!způsoby!vám!umožní!mít!ve!vašich!
rukách!jak!hotovost,!tak!práva!k!nakládání!s!aktivy.
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