Oleh Telychka
Škola: Masarykova OA Jičín,
17. Listopadu 220, Jičín
Třída: 3B
Inspirace a zdroje: Hlavně vlastní myšlenky a názory. Dále také: díla Napoleona Hilla
(převzat koncept definice bohatství, který uznávám, naprosto s ním souhlasím a snažím se ho
ve svém životě budovat), internetové portály: www.svetuspesnych.cz, www.firstclass.cz.
Kniha Mnich, který prodal svoje Ferrari a také knihy pana Kiyosakiho ze série
Bohatý&Chudý táta.
Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?
Hned jak jsem si přečetl tuto otázku o finanční gramotnosti, okamžitě mě napadla jedna
podobná. Ach ty asociace. Určitě znáte tu otázku „co bylo dříve? Vejce, nebo slepice?“
Upřímně jsem se touto tajenkou moc nezabýval, ale nejspíš bych si vsadil na to, že první byla
slepice. Záhada o slepici a vejci je dost podobná otázce, které bych se rád věnoval nyní ve své
práci. A tou otázkou je „Co je, nebo co nastane v našem životě dříve? Finanční gramotnost,
porozumění penězům, nebo bohatství?“ Ale abych mohl tuto otázku zodpovědět, rád bych
rozebral významy jednotlivých slov. Co přímo pro mě znamenají a taky, jak nad nimi já sám
uvažuji.
Jako první bych rád rozebral samotný pojem „finanční gramotnost“. Jaký význam toto slovní
spojení má? Odpověď na takovou otázku by podle mě zněla nějak takto. Má přesně takový
význam, jaký mu vy sami dáte. A chci tím naznačit to, že finanční gramotnost se trochu hůře
definuje.
Myslíte, že šéfové úspěšných společností nebo daňový poradci jsou finančně gramotní?
Ano, ovšem že ano. Tedy měli by být! A myslíte si, že normální otec, hlava rodiny
v domácnosti, který svou rodinu živí a správně používá rodinný rozpočet, je finančně
gramotný? Ovšem že ano. A opět – měl by být! Protože kdyby nebyl, rodinka by se moc
dobře neměla.
Shodneme se tedy na tom, že finančně gramotná je většina lidí, ovšem pak už se jen liší to,
do jaké míry a kolik mají vědomostí a zkušeností. Přesně z tohoto důvodu není tento pojem
tak úplně jednoznačný.
Na tuhle část jsem se těšil ze všeho nejvíce. V následujících řádcích vám chci popsat, co si
představuji pod slovem bohatství a co opravdu podle mě znamená být bohatý.

Když jsem byl malý, setkával jsem se s otázkou „Oli, kým chceš být, až budeš velký?“.
Neměl jsem nejmenší představu o svém povolání, ale věděl jsem, že chci být boháč. Prostě
jsem chtěl být bohatý. Ptali se tak každého třeba v první třídě na základní škole a náramně se
bavili při našich odpovědích. Uznávám. Některé odpovědi byly úsměvné. Například můj
kamarád chtěl být Spiderman a někdo chtěl být třeba zase kosmonaut.
Ano, u malých dětí to tak chodí. Nejdřív se naučí nějaké slovo a až pak pochopí jeho
význam. Háček a zároveň největší kouzlo je ale v tom, že slova často mají i svou hloubku
významů, kterou pochopíme až s věkem, moudrostí a zkušenostmi. Když jsem říkal, že budu
bohatý, myslel jsem si, že to znamená mýt hodně těch papírků, které měla máma nebo táta
v peněžence. Byli to parádní papírky. Hezky barevné a navíc když jsme někam jeli, máma
uměla vyměnit papírky za něco dobrého nebo za moje nové autíčko na ovládání.
Děti tak prostě přemýšlí a já nebyl výjimkou. Bohatství pro mě znamenalo jen a pouze
peníze. Moct je vyměnit je za sladkosti a vůbec za vše, co budu chtít. Ovšem jak jsem
dospíval, uvědomoval jsem si spoustu jiných věcí. Získával jsem nové zkušenosti a moje
mentální kapacita rostla. Začal jsem si uvědomovat i jiné hodnoty než jsou jenom peníze.
V mládí jsem si vybudovat svá první přátelství a naučil jsem se jednat s pokorou se staršími
lidmi, než jsem já. Dneska mi je sedmnáct, brzo už osmnáct, a už vidím hlubší významy slov,
které jsem se ale naučil už jako malý kluk.
Dnes nejvíce sympatizuji s názory právě Napoleona Hilla. Konkrétně to je myšlenka o
pravém bohatství, kterou jsem přijal za svou a sžil se s ní. Podle mě to je ta odpověď na
otázku „co je pravé bohatství?“. Je to soubor věcí, které dohromady tvoří bohatství a udělají
z vás doopravdy bohatého člověka. Až vám vylíčím tohle, budeme mít objasněné oba dva
pojmy. Jak finanční gramotnost, tak bohatství a pak se budeme moci pustit do závěru a do
konečné odpovědi na otázku, která dominuje tomuto celému textu.
Napoleon Hill považoval za důležité tyto aspekty. Prvním aspektem je pozitivní mentální
postoj. Jinými slovy - nepřemýšlet negativně. Viděli jste snad někdy úspěšného negativního a
nepřejícího člověka? Já taky ne a vím, že ani neuvidím. Negativní myšlení nepřitáhne
výsledky či dobré věci. To je prostý zákon přitažlivosti. Druhým aspektem je fyzické zdraví.
Zdraví je nesmírně cenná věc, a pokud ho máme, jsme už jistým způsobem velmi bohatí.
Další je harmonie v mezilidských vztazích. Tu je vždy dobré mít už kvůli bezstarostnému
pocitu. Velmi důležitou součástí bohatství je osvobození se od strachu. Strach je pouze stav
mysli, který si vytváříme sami a pokud se zprostíme strachu, otevře se před námi země plná
bohatství. Jedním ze základů je také obrovská víra v budoucí úspěch a pokrok.
Myslím si, že toto není třeba vysvětlovat. Víra je mocná věc. Velmi důležitou věcí je podílet
se na práci s láskou a sdílet radost s ostatními. Už to, že máte s kým sdílet radosti, je

nevýslovné bohatství. K nezaplacení je také otevřená mysl pro nové lidi, věci a také
moudrost, s kterou nasloucháme lidem. Takový přístup je moudrý a přináší spoustu výhod a
zanechává po sobě jen to dobré. Vrchol toho všeho je kompletní sebedisciplína a kontrola.
Toto považuju za opravdu důležitý bod.
A ano, tohle všechno nám přinese obrovské osobní a mentální bohatství, které bude
doprovázeno posledním, ne méně důležitým bodem, a to je finanční zabezpečení, finanční
nezávislost a bohatství. Toto vše podle mého názoru tvoří opravdové bohatství člověka a stojí
za to ho budovat.
A teď už zbývá zodpovědět poslední otázku. Jaký na sebe mají vliv tyto dva pojmy a
především jejich významy? Je tedy finanční gramotnost výsledek bohatství, nebo je to jeho
následek? Podle mě to je obojí. Ptáte se proč si to myslím a jak to vůbec myslím?
Každý, kdo je na světě opravdu bohatý tak k tomu svému bohatství došel cestou, která má
podle mě svůj určitý pořádek. Jako příklad uvedu pana Kiyosakiho. Už jako malý kluk se učil
všemu, co jsem popsal v myšlence o skutečném bohatství. Pokud tedy máte osobnostní
bohatství, znamená to, že už teď jste velice bohatí. Nevadí, že vám zatím chybí poslední bod,
což je finanční zajištění jako takové, protože pokud budete chtít, i tento poslední bod dokážete
proměnit ve skutečnost. Robert Kiyosaki se naučil věřit v budoucí úspěch a čelil všem svých
strachům. Nějakou dobu dokonce bydlel se svou milovanou ženou ve svém autě, protože byl
na mizině, ale věděl, že najde způsob jak dosáhnout finanční nezávislosti. A dokázal to.
Založil firmu, s mnohamilionovými obraty, která z něj udělala milionáře. Ano, přesně tady je
ta odpověď. K tomuto všemu musí být člověk na počátku aspoň málo finančně gramotný, aby
si začal vytvářet finanční nezávislost a bohatství. Takže uznávám. Finanční gramotnost
podpořená osobnostním bohatstvím je tedy předpoklady pro finanční bohatství. Aby se
dostavili peníze, musíme zbohatnout nejdříve osobnostně ale zároveň mít tu důležitou věc.
Rozumět světu peněz aspoň z nějaké části.
A teď druhá strana odpovědi. Pokud jsme v bodě, kdy aspoň trochu rozumíme penězům a
jsme opravdu osobnostně bohatí, přichází i finanční bohatství. A díky tomu, že musíme
hospodařit s penězi a se vším okolo nich, se stáváme více a více finančně gramotní. Vždyť
jsme lidé a pořád se učíme. Pan Robert Kiyosaki se taky pořád učil. Nejvíce ho naučila ztráta
firmy. Jeho firma zkrachovala, ale měl už finanční prostředky, takže založil jinou. A
především se poučil z chyb. Mám rád tento citát. „Bohatí se pořád učí, zatímco chudí už
dávno vše vědí“. Tím chci říct, že finanční gramotnost je i následek bohatství. Je to následek,
který se vyvinul z příčiny. A to je celá moje myšlenka.
Celou touto ideou jsem chtěl ukázat svůj pohled na věc s tím, kdy je člověk doopravdy bohatý
a kdy má pouze peníze. Protože se může stát, že vyhrajeme sportku, ale to nemusí ještě

znamenat, že jsme opravdu bohatí. A ještě jednu věc bych rád dodal. Spíše teda shrnul do
malé metafory.
Finanční gramotnost je jako strom, který zasadíme. Abychom měli velký a mohutný strom,
musíme se o něj starat. Pokud se o něj budeme starat, poroste. Zasazení stromu je
předpokladem pro veliký a mohutný strom. Velký strom je ale následek zasazení a následné
péče. Přesně tak to je i s bohatstvím, myslí, i finanční gramotností.

