
Lord
Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!
Mít)pod)kontrolou)aktiva,)která)vydělávají

Silné! stránky:! Obezřetný,! organizovaný,! silně! zaměřený! na! detaily,!
analyzující! každou! situaci,! vidí! řadu! detailů,! které! druhým! unikají,! cítí! se!
dobře!jen!tehdy,!je]li!všechno!zajištěno.
Slabé! stránky:! Často! chce! mít! vše! pod! kontrolou,! nemá! trpělivost! na!
nezávazné! řeči,! neustále! se! zaobírá! detaily,! často! může! přehlížet! širší!
souvislosti!nebo!se!vyhýbat!větší!společnosti.
Úspěchy:! Lordi! se! soustředí! na! detail! a! působí! z! pozadí,! nezatíženi!
břemenem!přední! linie.! Jakmile! je!nastaven!systém,!Lordi!se! postarají,!aby!
vše!běželo!hladce.! Za!každou!bankou!a!velkou!Mirmou!stojí!Lordi!a!dohlížejí!
na!čísla.
Neúspěchy:! Lordi! mají! rádi! věci!pod!kontrolou,! proto! to!umí! s!čísly,! ale!
nikoli! s! lidmi.! Nemají! trpělivost! na! společenský! hovor,! potřebují! hovořit!
přímo!k!jádru!věci.!Často!bývají!ztraceni,!mají]li!něco!začínat!sami.
Nejlepší!role!v!týmu:!Kontrolor,!pokladník,!zapisovatel!výsledků,!datový!
management,! vedení! zaměřené! na! data! a! fakta,! učení! se! prostřednictvím!
výpočtů!a!vyhodnocování,!komunikace!prostřednictvím!dat!a!zpráv.
Nejhorší! role! v! týmu:! Kreativní! tvorba,! tvůrčí! psaní,! navazování!
kontaktů,! vyjednávání,! vedení! se! zaměřením! na! lidi,! učení! se!
prostřednictvím! rozhovorů! a! diskuzí,! komunikace! prostřednictvím!
vizuálních!pomůcek!a!rozhovorů.
Nejlepší! role! v! životě:! Finanční! management,! detailní! řízení! provozu,!
analytik,! auditor,! korektor,! měření! a! vyhodnocování,! práce! vyžadující!
přesnost.
Nejhorší! role! v! životě:! Řízení! lidí,! motivace,! navazování! kontaktů,!
vyjednávání,! marketing,! vývoj! produktů,! prezentace! a! vystupování! na!
veřejnosti.
Lordi,!od!kterých!se!můžete!učit:! John!D.!Rockefeller!(Standard!Oil),!Jean!
Paul! Getty! (Getty! Oil),! Andrew! Carnegie! (Carnegie! Steel),! Lakšmí! Mittal!
(Mittal!Steel),!Sergej!Brin!(Google),!Hank!Greenberg!(AIG),!Frank!Lowy!(The!
WestMield!Group).
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Lord
Popis!vašeho!primárního!pro>ilu

V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proMil,! který! je!
klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proMily.! Vedlejší! proMily! 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!
proMilu! a! cestě! s!ním! spojené.! Vaším! primárním! proMilem!bohatství! je! proMil!Lorda! a! vaše!
vedlejší!proMily!jsou!Akumulátor!a!Mechanik.

Shrnutí
Lordi!jsou!vašimi!nejlepšími!analytiky.!Poskytněte!jim!proto!prostor!
a! možnost! zabývat! se! detaily! a! dodávat! vám! data! a! fakta,! ale!
nechtějte! po! nich,!aby!vyráželi! do! společnosti! navazovat! kontakty.!
Pro!Lordy!je!nejpříjemnější,!když!se!mohou!soustředit!na!svou!práci!
pěkně! v! soukromí.! Kdykoli! také! budete! potřebovat! udržovat! o!
něčem!přehled,!svěřte!to!Lordům,!kteří! jsou!pro!udržování!záznamů!
těmi!nejspolehlivějšími!osobami.

Lordi!milují! detaily!a! jsou!věhlasní!svou! šetrností.!Když! jeden!z!nejúspěšnějších! Lordů! na!
světě,!John!D.!Rockefeller,!vzpomínal!na!svůj!život,! řekl:!„Jak!dobře!si!pamatuji!na!slova!své!
matky!–!když!něco!promrháš,!bude!ti!to!jednou!velmi!chybět!“
Zatímco!extrovertní!Podporovatelé! si! cení! více! lidí!než!čísel,! introvertní!Lordi!si! cení!více!
čísel!než!lidí!a! neholdují!politikaření!nebo!společenské!uhlazenosti.!Raději!se!do!dané!věci!
pořádně!obují,!než!aby!kolem!ní!chodili!po!špičkách.!Lordi!milují!jistotu!a! nesnášejí!riziko.!
Mívají! také! tendenci! se! stranit!druhých! lidí.! Aby!Lordi! objevili! svou! skutečnou! hodnotu,!
musí! dokázat!vidět! své! analytické! schopnosti,! neochotu! riskovat!a! potřebu!mít! věci! pod!
kontrolou!jako!své!nejsilnější!stránky.
Když!věci!začnou!nabírat!na!obrátkách,!mnoho!Lordů!nedokáže! odolat!svým!sklonům!vše!
pečlivě! kontrolovat,! na! což!sice! čísla!a! detaily!reagují!výborně,!ale! lidé!už!nikoli.! Z! tohoto!
důvodu!je!nutné!Lordy!dobře!řídit!a!oceňovat!jejich!silné!stránky,!aby!nebyli!z!nesprávných!
důvodů!odvoláni!z!týmu,!který!by!pak!neměl!nikoho,!kdo!by!dohlížel!na!detaily.
K! úspěšným! Lordům! patří! američtí! průmyslníci! Andrew! Carnegie,! John! D.! Rockefeller! a!
Jean! Paul!Getty,!nejbohatší! člověk!Anglie! Lakšmí!Mittal! nebo!Sergej! Brin,! spoluzakladatel!
společnosti!Google.

Síla!Lordů:!smysl!pro!detail
Ve! čtverci! dynamiky! Bohatství! se! introvertní! a! analytičtí! Lordi!
nacházejí!na!levé!straně.!Úspěšné!Lordy!není!vidět!a!jen!zřídka!je!o!
nich! slyšet! –! dokud! se! náhle! neobjeví! s! celým! průmyslovým!
odvětvím! pod! palcem.! Takhle! se! například! po! letech! tichého!
budování! svých!impérií!objevili! ocelářští!magnáti!Andrew!Carnegie!
na!začátku!20.!století!nebo!Lakšmí!Mittal!na!začátku!21.!století.!

Úspěšní!Lordi!se!raději!drží!mimo!světla!reMlektorů!a!nechávají!za!sebe!mluvit!čísla.!Nejlépe!
pracují! s! podporou! silných! týmů,! které! je! oceňují! za! jejich! pečlivý!dohled! nad! veškerými!
detaily!projektu.!Lordi!jsou!často!úspěšní!v!akademických!kruzích,!protože!dávají!přednost!
tiché! studovně! před! vřavou!hřiště! se! spoustou! lidí.! Díky! tomu! bývají! skvělými!studijními!
partnery!a!svým!týmům!mohou!skvěle!sloužit!jako!informační!zdroj.
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Lord
Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Kdo!šetří,!má!za!tři
Úspěšné! Lordy!není!vidět! a! jen! zřídka! je!o!nich! slyšet! –!dokud!se! náhle! neobjeví! s! celým!
průmyslovým!odvětvím!pod!palcem.!Takhle! se!například!po!letech!tichého!budování!svých!
impérií! objevili! ocelářští! magnáti! Andrew! Carnegie! na! začátku! 20.! století! nebo! Lakšmí!
Mittal! na! začátku! 21.! století.! Lordy! najdete! všude,! kde! investiční! majetek! pravidelně!
vydělává! peníze! –! ať! už! jde! o! pronájem! nemovitostí! nebo! leasing! automobilů.! Dokážou!
postupně! začít!kontrolovat! tok! peněz!v!celém!průmyslovém!odvětví,! například! v! ropném!
průmyslu,! v! ocelářství! nebo! v! těžbě! diamantů.! Lordi! se! stávají! miliardáři! nenápadným!
kontrolováním! všech! částí! dodavatelského! řetězce,! ať! už! jde! o! ropu,! ocel,! nemovitosti,!
pronájem!spotřebního!zboží!nebo!informace!na!internetu!přes!vyhledávač!Google.
Když!se!průmysl!ocitne!v!klesající!fázi!cyklu,!z!produktů!se!stanou!komodity,!u!nichž!Mirmy!
vedou! cenovou! válku.! To! je! příležitost! pro!Lordy,! kteří! cenovým! špičkám! i! propadům!ve!
svém!oboru!odolávají!díky!neohrozitelné!pozici,!kterou!si!vybudovali!tím,!že!byli!v!kontaktu!
se! svým! přirozeným! proudem.! Bývalí! američtí! průmyslníci! Andrew! Carnegie,! Jean! Paul!
Getty!nebo! John!D.! Rockefeller! a! v! současnosti! Lakšmí!Mittal! a! Sergej!Brin! dominovali! a!
dominují! svým! trhům! díky! výnosnosti,! kterou! dokázali! vytěžit! ze! své! velikosti! a! z!
efektivnosti!využívání!zdrojů.

Kdy!jsou!Lordi!nejlepšími!vůdci

Úspěšní! Lordi! nejenže! vědí,! že! jsou! nahraditelní! –! oni! chtějí! být!
nahrazeni.! Díky! aktivům,! která! pro! ně! pracují,! mají! dostatek! volného!
času,!aby!si!mohli!dělat,!co!chtějí.!Jejich!schopnost!analyzovat!detaily!a!až!
fanatická! potřeba! kontroly! umožňuje! Lordům! excelovat! v! odhalování!
neefektivity.!Tento!přístup!jim!dobře!funguje!u!hmotného!majetku,!avšak!
s!lidmi!je!to!o!poznání!horší.!Z!tohoto!důvodu!jsou!Lordi!nejlepšími!vůdci,!
pokud! věci! řídí! prostřednictvím! čísel,! a! nikoli! přes! rozhovory! a!
spolupráci.! Lordi! si! téměř! vždy! cení! procesů! a! postupů! více! než! lidí.!
Dávejte! proto! pozor,! jakou! pozici! ve! vašem! týmu! Lordi! zaujímají,! a!
zařiďte,!aby!dosahovali!úspěchu!díky!svým!silným!stránkám.
Kdy!Lordi!komunikují!nejlépe

Lordi!mívají!tendenci!ihned!vše!zapisovat!a!také!od!druhých!vyžadují,!aby!
jim!předkládali!všechny!podrobnosti!a!instrukce!v!písemné!formě.!Pokud!
budete! Lordům! předkládat! věci! v! příliš! obecné! rovině! nebo! po! nich!
budete! chtít,! aby!mysleli! za! pochodu,! rychle! ztratíte! jejich! zájem.! Lordi!
potřebují! čas,! aby! si! mohli! náležitě! promyslet,! co! chtějí! sdělit.! Finální!
verzi!jejich!výsledků!nebo!nápadů,!se!kterou!jsou!natolik!spokojeni,!aby!ji!
prezentovali!navenek,!nezřídka!předchází!řada!verzí!pracovních.
Jak!se!Lordi!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu

Lordi!milují!jistotu!a!rutinu,!protože!jsou!nejspokojenější,!když!vědí,!co!se!
bude! dít! dál,! a! když! mohou! kontrolovat,! zda! výsledky! vyšly! podle!
předpokladu.! Lordi! velmi! rádi! dělají! věci! správně! a! jsou! ještě! raději,!
pokud! i! tým! nebo! systém! fungují! správně.! Díky! tomu! je! pro! ně! velmi!
přirozené! vést! záznamy! nebo! provádět! testování.! V! kontaktu! se! svým!
přirozeným!proudem!jsou!tehdy,! pokud!mají!k!dispozici! jasnou!zpětnou!
vazbu!a!výsledky,!které!mohou!dále!zlepšovat.
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Lord
!

Případová!studie

Sergei!Brin
„Nečinit'zlo“

Pro!Lordy!platí,!že!své!bohatství!vytvářejí!na!již!zavedených!trzích,!jakmile!je!možné!
konsolidovat! zdroje! prostřednictvím! nemilosrdného! procesu! zefektivňování.! A!
zatímco!ocelárenskému!průmyslu!trvalo! 120!let,!než! se!prokousal!dvěma!cykly!fází!
růstu,! fragmentace,! selekce! a! konsolidace! trhu,! internet! dokázal! projít! úplným!
průmyslovým!cyklem!během!deseti!krátkých!let.

Když!praskla! internetová! bublina,! vyšli! z! toho!Sergej!Brin! s!Larrym!Pagem! jako! aktuální!
vítězové!–!podařilo!se! jim! nasměrovat!globální! internetový!provoz!na!Google,! a! tím! získat!
také! podíl! z!každé! transakce.!Brin! díky!tomu!ve! svých!33! letech! vybudoval! jmění! ve!výši!
17!miliard!dolarů.!!
Brin! se!narodil!v!roce!1973!v!Moskvě.! V!roce! 1979!se!
celá! jeho! rodina! přestěhovala! do! Ameriky.! Brinovým!
koníčkem! byla! matematika! a! počítače,! a! proto!
vystudoval! výpočetní! techniku! na! Stanfordově!
univerzitě.! Zde! se! začal! zajímat! o! analýzu! dat! a!
rozpoznávání!vzorců!a!potkal!se!zde!s!Larrym!Pagem,!s!
nímž! v! roce! 1996! rozjel! projekt! „BackRub“,! což! byl!
vyhledávací! systém! založený! na! hodnocení! webových!
stránek!na! základě!zpětných!odkazů!z!dalších!stránek.!
Projekt! pak! přejmenovali! na! „Google“,! podle!
matematického! termínu! „googol“,! který! označuje!
číslovku! tvořenou! jedničkou! a! stovkou! nul! za! ní.!
Dvojice,! pracující! z! Pageova! pokoje! na! koleji,! se! pro!
svůj!systém!pokoušela!najít!kupce,!ale!marně.
Štěstí! se! k! nim! přestalo! obracet! zády! poté,! co! se! setkali! s! Andym! Bechtolsheimem,!
spoluzakladatelem! společnosti! Sun!Microsystems.! Brin! vzpomíná:! „Setkali! jsme! se! s! ním!
jednou!brzy!ráno!v!Palo!Alto!na!verandě!domu!jednoho!z!profesorů!Stanfordovy!univerzity.!
V! rychlosti! jsme!mu! představili! náš! projekt.! Zrovna! někam! spěchal,! takže! nám! řekl:! ,Co!
kdybych! vám! vystavil! šek,! místo! abychom! tu! probírali! všechny! podrobnosti?‘! Šek! byl!
vystaven!na!společnost!Google!Inc.!a!na!částku!sto!tisíc!dolarů.“
Šek!zatím!odpočíval!v!šuplíku,!zatímco!pánové!registrovali!Mirmu,!zakládali!bankovní!účet!a!
docházelo!jim,! že!vlastně! začínají!podnikat.!Vyhledávací! stránka! v! té!době! zaznamenávala!
10! 000! přístupů! denně! a! další! lidé! začínali! rozpoznávat! její! potenciál! podobně! jako!
Bechtolsheim.!Přátelé!a!rodina!k!prvnímu!šeku!přidali!další!peníze!a!v!roce!1998!společnost!
Google! Inc.! zahájila! činnost! s! kapitálem! jeden! milion! dolarů.! Do! roka! vzrostl! počet!
vyhledávání! na! stránce! na! 500! 000! denně! a! tým! se! rozrostl! na! osm! členů.! Brin! a! Page!
využili! internetové! horečky!a! od! společností! Sequoia!Capital!a! Kleiner!Perkins!CauMield!&!
Byers! získali! investice! ve! výši! pětadvaceti! milionů! dolarů,! které! jim! zajistily! Minanční!
prostředky! potřebné! pro! jejich! rozvoj.! Tito! investoři! jim! také! zajistili! potřebnou! síť!
kontaktů! a! odbornou! pomoc! v! podobě! Mika! Moritze! a! Johna! Doerra,! dvojice! rizikových!
investorů,!kteří!měli!ty!správné!zkušenosti,!aby!mohli!Google!podpořit.
Do!roku!2000!stoupl!počet!vyhledávání!na!neuvěřitelných!sto!milionů!denně!a!Brin!s!Pagem!
najali!bývalého!generálního!ředitele!společnosti!Novell!Erika! Schmidta,!aby!převzal!řízení!
společnosti.! Brin! se! stal! technologickým! ředitelem! a! Page! produktovým! ředitelem,! což!
odpovídalo!jejich!přirozeným!proMilům!Lorda!a!Mechanika.
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Společnost! Google! stále! hledala! ekonomický! model,! jehož! prostřednictvím! by! mohla!
zužitkovat! prudce! rostoucí! provoz! na! svých! stránkách.! Reklamy! na! stránkách! nebyly!
řešením,! protože! jejich!zobrazování! zpomalovalo!vyhledávání.! Nakonec!tým!Googlu!nalezl!
ten! správný!recept:!AdWords,! tedy!jednoduché!odkazy,! za! něž!inzerenti! platí! podle! počtu!
kliknutí!na!daný!odkaz.!Tato!služba! dokonce!ani!nevyžadovala!prodejní!tým!pro!svůj!růst,!
protože!inzerenti!mohli!platit!za!její!využívání!on]line!a!on]line!mohli!také!provádět!úpravy!
svých!kampaní.
Googlu!se!dařilo!zvyšovat!množství!obsahu! i!počet!návštěvníků!tempem,!které!společnosti!
umožnilo!zcela! ovládnout!oblast!on]line!vyhledávání.!Uživatelé!dnes!dokonce!ani!nemusejí!
kvůli!vyhledávání!chodit!přímo!webové!stránky!Googlu!–!vyhledávat!mohou!přímo!ve!svých!
prohlížečích! přes! nástrojovou! lištu! Google! Toolbar.! Gmail! díky! AdWords! uživatelům!
poskytuje! zdarma! úložiště! e]mailů! a! služba! AdSense! umožňuje! majitelům! webových!
stránek! vydělávat! prostřednictvím! umísťování! cílených! AdWords! na! jejich! webech.!
Kombinace!služeb!AdWords!a!AdSense!zajistila!Googlu!kontrolu!nad!vyhledáváním!v!celém!
internetu!a!také! zisk!z!něj!díky!tomu,!že! se!Google!stal!efektivním!„výběrčím!mýtného“!za!
sponzorované!vyhledávání!mezi!stránkami.
Příjmy!Googlu!neustále! rostly!a! společnost!v! roce! 2004!vstoupila! na!burzu.!Tento! krok! jí!
vynesl! 1,67! miliardy! dolarů! a! poskytl! jí! tržní! kapitalizaci! přes! 23! miliard! dolarů.! Dnes!
Google!provozuje!více!než!450!000!serverů!v!datových!centrech!po!celém!světě,!a!disponuje!
54%! podílem! na! trhu! on]line! vyhledávání,! což! představuje! přes! jednu! miliardu! dotazů!
denně.!
Jakým! způsobem! dosahuje! Google! v! rámci! internetu! téhož,! jako!Carnegie! při! konsolidaci!
trhu! s! ocelí! a! Rockefeller! při! konsolidaci! trhu! s! ropou?! Tito! dva! Lordi! to! dělali!
prostřednictvím!kontroly!podmínek!a!proudu!zdrojů!v!celém!průmyslovém!odvětví.!Google!
zatím!konsoliduje!nepřekonatelným!způsobem!globální!tok!informací!na! internetu.!Kromě!
možnosti! on]line! vyhledávání!obsahu,!obrázků!a!videí! jsou!k!dispozici!díky!službě! Google!
Earth! veškeré! globální! geograMické! informace,! Google! Maps! nabízejí! lokální! geograMická!
data,! služba! Google! Product! Search! přístup! k! vyhledávání! zboží! a! Google! Groups!
prohledávací! archívy! on]line! diskusních! skupin.! Zisky! za! rok! 2005! dosáhly! výše! 1,4!
miliardy!dolarů!při!obratu!6,1!miliardy.
V!propagačních!materiálech! společnosti! Google! dvojice! Brin]Page! prezentuje! jako!součást!
své!mise!motto! „Nečinit!zlo“!a! dodává:!„Pevně! věříme,! že! z!dlouhodobého!hlediska!nám! –!
jako! akcionářům,! ale! i! ve! všech! ostatních! aspektech! –!poskytne! lepší! služby! společnost,!
která!světu!přináší!dobro,!i!když!se!vzdáme!některých!krátkodobých!výhod.“!Když!se!Brina!
v! rozhovoru! pro! magazín! Time! z! roku! 2006! ptali,! jak! je! ovlivňuje! jejich! bohatství,! Brin!

odpověděl:!„Všichni!známe!
rčení,!že! za!peníze! si!štěstí!
nekoupíš.! Já! jsem! si! ale!
vždycky! tak! nějak! myslel,!
že! za! velkou! spoustu!
peněz! se! musí! přece! dát!
troška! štěstí! koupit.! Jenže!
fakt!nedá.!Mám!nové! auto,!
protože! tomu! starému!
doběhl! leasing.“! Larry!
Page!k!tomu!dodal:!„Kdyby!
byly!naší! motivací! peníze,!
už! dávno! bychom! Google!
prodali! a! teď! si! užívali!
někde!na!pláži.“
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Lord
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! Minální!
krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství

Lordi!si!vystačí!sami!se!sebou!a!s!pár!blízkými!lidmi,!ale!tím!si!zároveň!zavírají!dveře!ke!
svému!bohatství.!Musíte!otevřít!svou!mysl!bohatství,!které!na!vás! čeká,!a!najít!mentory,!
aby! vás! vedli.! To! však! neznamená,! že! musíte! jít! klepat! na! dveře! vy! sami.! Najděte! si!
Podporovatele,! aby! pro! vás! budoval! vaši! síť! příležitostí! a! zdrojů.! A! najděte! si! také!
Spojovatele,!kteří!pro!vás!budou!vyhledávat!ty!nejlepší!zdroje!peněžních!toků.

2. Moment!vytváření!bohatství

Svůj! čas! musíte! investovat! do! výběru! a! Minancování! vhodných! aktiv,! která! budou!
generovat! vámi! požadovaný! tok! peněz.! Čas! investujte! rovněž! do! získání! dovednosti!
nakupovat! aktiva! za! nízkou! cenu! a! následně! z! nich! prostřednictvím! nájemců! nebo!
zákazníků!mít!vysoké!Minanční!příjmy.

3. Vytváření!hodnoty

Vámi! vytvářená! hodnota! je! převážně! vnitřního! charakteru:! zahrnuje! získávání!
potřebného!know]how!v!oblasti!Minančnictví!a!pochopení!dynamiky!nabídky!a!poptávky!!
u!těch!aktiv,!která!vám!generují!tok!peněz!–!ať!už!se!jedná!o!pronájem! zboží,! pronájem!
budov,!přírodní!zdroje!nebo!jiná!aktiva!přinášející!Minanční!příjmy.!

4. Vlastnění!hodnoty

Samotná!aktiva!vůbec!nemusíte!vlastnit.!Potřebujete!vlastnit!práva!na!tok!peněz!plynoucí!
z!daného!aktiva.!Půjčovna!automobilů!nebo!fotobanka!vytvářejí!tok!peněz,!zatímco!aktiva!
vlastní!druzí.

5. Pákový!efekt

Pákového!efektu!dosáhnete,!pokud!svá!aktiva!budete!rozmnožovat!pomocí!toho!samého!
přístupu!k!pronajímání,!při!kterém!můžete!zúročit!své!znalosti,!zkušenosti!a!svůj!systém.!
To!vám!následně!umožní!pákový!efekt! ještě!dále!zesílit!zakoupením! dalších!aktiv,!která!
budou!představovat!další!zdroje!peněžního!toku.

6. Zajištění!toku!peněz

Na! rozdíl! od! ostatních! proMilů! Dynamiky! bohatství! zde! máte! snazší! práci,! protože!
vlastníte!sám! tok!peněz,! takže!ho!máte!zajištěn.!Nemáte!nicméně!kontrolu!nad!úroky!a!
budoucími! kupními! cenami! aktiv,! a! proto! mít! kontrolu! nad! tokem! peněz! pro! vás!
znamená!mít!možnost!kontrolovat!výši!poplatků,!které!účtujete.
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