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KDE JSOU VAŠE PENÍZE? 
 

Kde jsou vaše peníze z výplat, šetření, investování či z podnikání? 
 

Kde jsou vaše peníze, které vám již prošly životem i účty? 
 

Kolik vydělaly další peněz, kolik přinesly užitku, svobody a času pro vás? 
 

Znáte naši rovnici 
 

PENÍZE = ČAS = SVOBODA 
 

??? 
 

Jak spolu souvisejí hodnoty 
 

PENÍZE :: ČAS :: SVOBODA :: SEBEREALIZACE :: ZDRAVÍ :: VZTAHY :: POSLÁNÍ 
 

??? 
 



Jak se dělají peníze v sektoru Z? 
 
Proč nemají lidé na Levé straně peníze? Protože se nezajímají o to, jak se dělají peníze… 
 
90 % lidí vůbec netuší, jak se dělají peníze v procesu podnikání a investování. 
 

Pro 90 % je přirozený stav věcí takový, jak jej znají ze SYSTÉMU: 
 

 Dobře se uč → vzdělávej se → najdi si dobrou práci…  Chceš více peněz? 
 
 Najdi si lepší práci, najdi si dvě práce, vrhni se na kariéru, dělej přesčasy, víkendy… 
 
 Prodej více svého času, potenciálu i svobody. My ti stejně dáme pouze tolik, kolik je tvoje cena  

na BURZE PRÁCE. 
 

 

A také ti přidělíme tolik svobody, kolik uznáme za vhodné. Víkendy, pár týdnů dovolené v roce.   
 
Svoboda? K čemu ti to je?  Raději ti slíbíme jistoty… nemusíš moc myslet, starat se, prostě 
pracuj… Povinnosti na levé straně „nic než povinnost souhlasit“. 
 

Malá offline loupež: 100  =  30 



Z toho lze investovat, podnikat, užívat si toho zbytečku svobody…  Je to odměna za ochotu 
akceptovat v sobě něco, jako mentalitu otroka… Prostě sloužím. 
 

Jak se dělají peníze v sektoru S? 
 

Lidé v sektoru S se také neptají „Jak se dělají peníze…“ 
 
Soukromníci prostě pracují více, lépe, využívají dostupné pákové efekty, výhody daňového systému  
a lepších podmínek pro cash-flow… Kolečka se točí a promazávají snadněji. 
 
Lidé v sektoru S se ptají →  kde mohu vydělávat více peněz, jak podnikat, kde podnikat, jak na to… 
                                            →  Ptají se na to, jak se mohou prodat.  
                                            →  Jak mohou lépe prodat svůj talent, čas, potenciál.  
 
Cash-flow a daně. Na levé straně v sektoru S je již větší potenciál pro práci s penězi a časem, proto jsou zde 
možnosti podstatně větší. 
 
V zaměstnání vás platí jeden zaměstnavatel. Jako soukromníci můžete “pobírat plat” od více 
zaměstnavatelů… To je něco jako dobrá finta, co?  
 
Podnikání souvisí se slovy “být podnikavý”. Může být něco, jako podnikavý otrok? Těžko… Otrok slouží, 
živnostník ničí živnost, soukromník je na svém a malý podnikatel je prostě podnikavý. Pro cestu k podnikání 
je třeba odložit něco, jako mentalitu otroka!  



Motorem je svoboda, jinakost, rebelství, neochota se zařadit do systému! 

 

Být podnikavý… 
 

 
 Být podnikavý souvisí se slovy → být soutěživý, více přemýšlet, zjednodušovat věci, přemýšlet, s čím 

lehce vyběhnout a co je důležité.  
 
 Být podnikavý souvisí se slovy být vynalézavý. Nacházet postupy a řešení tam, kde je 90 % lidí nevidí. 
 
 Být podnikavý souvisí s chtěním měnit věci, udělat to, co se ostatním jeví jako náročné, nesplnitelné, 

bláznivé… 
 
 Být podnikavý souvisí se slovem rebel, tento člověk je jiný, moc samostatný, vyčleňuje se z kolektivu… 
 
 Být podnikavý souvisí se slovem jednat a myslet svobodně. Odtud je již jen kousek k chtění nezávislosti 

a přetvářet svět.  To je předpoklad pro podnikání.  
 
 
S-ka ale na podnikání nemají čas, peníze a nastavenou hlavu, protože nemají čas, hodně pracují a také 
slouží… Nevědí, že by měli řešit otázku, jak se dělají peníze. 
 



Jak se dělají peníze? 
 

Jak se tedy dělají peníze?  Že by tiskárně, v bance? 
 
My zde hovoříme o penězích, které si chceme vyrobit do svého cash-flow. 
 
Z důvodů, které jsou zřejmé z fungování cash-flow kvadrantu a ze série tajemství z PRAVÉ STRANY, je jasné, 
že pákové efekty v podnikání a know-how PRAVÉ STRANY umožňují technicky rozpohybovat podnikání a 
peníze.  
 

Dělat opravdové peníze můžete jen na PRAVÉ STRANĚ cfk. 
 

Podnikatelé na PRAVÉ STRANĚ  
 jsou M - majitelé systému - firmy, která jim vydělává peníze. 

Nebo jsou to rovnou I - investoři, či něco mezi tím v kombinaci. 
 

 
Každý člověk se narodí jako podnikatel a investor, ale SYSTÉM tyto schopnosti do dospělosti spolehlivě 
vygumuje z hlavy… Hlavně se neptejte proč, jak, kde… Prostě se neptejte a pracujte… 
 
 
 
 



Existenční a nejdůležitější otázka v podnikání 
 
KDE JSOU MOJE PENÍZE? 
 
Umět si tuto otázku správně pokládat a zejména na ní nalézat řešení! 
→ to je podmínka pro kvalitní život a pro vše, na co potřebujeme PENÍZE. 
 
 

Otázku: 
 

KDE JSOU MOJE PENÍZE 
 

Můžeme řešit v kontextu: 
 

1. KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE? 
2. KDE JSOU MOJE PENÍZE? 
3. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ JSOU NA CESTĚ? 
4. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ PŘIJDOU? 
5. JDU TAM, KDE JSOU MOJE PENÍZE 
6. JAK Z TOHO VYTĚŽÍM TEN OPRAVDOVÝ POTENCIÁL? 



Jak do toho zakomponuji hodnoty ČAS a SVOBODU? 
Jak využiju jejich pákový efekt pro podnikání? 

Jak z toho udělám ten správný Život na Pravé straně? 
 
 
 

 

 

 
 

Celou svoji kariéru podnikatele se zabývám klíčovými otázkami: 
 

 • Jak myslí úspěšní podnikatelé, kteří vydělávají opravdu pěkné peníze a ovládají pěkný kus 
svého trhu? 

 • Co dělají jinak, než ostatní - méně úspěšná většina? 
 • Co je tím motorem, motivací a podstatou toho, že se jim daří? 
 • Jak vědí, kde jsou jejich peníze? 
 • Kde a jak vlastně dělají peníze ve svém podnikání? 
 
 
 

Jak si na tyto a další otázky odpovíme? 
 
 



 
 
 

Dávám vám dnes k dispozici videopřednášku + eBook + audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Videopřednáška  
 

Kde a jak vznikají peníze v podnikání 
obsahuje informace a řadu řešení a postupů pro tyto otázky: 
 
• Klíčové otázky v podnikání. 

• Začátky a možné postupy garážových podnikatelů. 

• První tajemství z Pravé strany získaná v praxi. 

• Jak jsem roztočil kola podnikání a pár tipů pro vás. 

• Kde a jak vznikají peníze v podnikání? 

• Na co se ptají opravdu úspěšní a bohatí lidé? 

• Kde jsou zákazníci, tam jsou peníze. 

• Možný správný postup pro podnikání a peníze. 
 

 

 
Dal jsem do ní opravdu svoje zkušenosti a chci je s vámi přetavit v peníze a v cash-flow. 
Chci, abyste se naučili hledat v podnikání nejen peníze, ale i zkratky, řešení a postupy 

v rámci rovnice ČAS + PENÍZE = PENÍZE + ČAS 



Představte si nyní v reálu váš možný příběh s řešením otázky 
 

KDE JSOU MOJE PENÍZE V PRAXI. 
V prvé řadě vám garantuji, že otázky KDE JSOU MOJE PENÍZE, se již nikdy nezbavíte! 

 
» Bude vás pronásledovat celý váš další život. 
» Obrátí vám myšlení, život i podnikání naruby. 
» Možná, že budete touto otázkou i lehce posedlí. 
» A až přijdou odpovědi, řešení a akce, budete nadšeni. 
» Zjistíte, že na PRAVÉ STRANĚ je to opravdu dobré, a že není cesty zpátky. 
 

 

Zjistíte, že správným pokládáním této otázky i tím, že se opravdu naučíte 
hledat správným způsobem odpovědi a nalézat pro sebe řešení → 
 

 

Ušetříte pro sebe ČAS + PENÍZE + ENERGII 
  Získáte pro sebe ČAS + PENÍZE + ENERGII 
 

PROČ? Protože den každého člověka má jenom 24 hodin → rok 365 dnů → život? 
 

 



Navrhuji vám tento postup, abyste: 
 

 Zakomponovali otázku, odpovědi i řešení do svého života i podnikání. 
 Abyste si dali opravdovou šanci pro cestu i život na PRAVÉ STRANĚ. 
  Abyste pro sebe získali opravdu ty nejlepší návyky úspěšných a bohatých lidí. 
 Abyste pro sebe získali metodický postup pro jakékoliv podnikání, startupy i nové 

projekty tak, abyste je rozjížděli rychleji, efektivněji a levněji! 
 Testovací fáze pro to, abyste si ověřili, zda vaše řešení pro vaše peníze, když 

si kladně odpovíte na otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, by nemělo trvat déle 
než 3 měsíce! 

 Naučte se ve svém životě i podnikání přemýšlet o penězích jednoduše, 
přímočaře a jasně! 

 Naučte se řešit svoje podnikání, startupy i nové projekty levně a efektivně 
s používáním hlavy, kalkulačky a s metodikou vytváření podnikání na zelené louce, 
v garáži, s minimálním nárokem na náklady… 

 
 
 
 



Využijte dnešní akce a pozvánku 
 

na seminář, workshop a VIP Párty & síťování 
 

KDE JSOU MOJE PENÍZE 
 
 

V novém formátu, se skvělými hosty!  
 
 
V pátek 24. 11. 2017 v Praze přidáme 
témata a řešení, která jsou nová, a ještě 
jsme je spolu neprobírali! 
 
Využijte dnes akce 1 + 1 na celou akci 
s VIP Párty! 

 
 
 



Odpovíme si teď i na dotazy ze včerejšího emailu! 
 

Celou svoji kariéru podnikatele se zabývám klíčovými otázkami: 
 
 • Jak myslí úspěšní podnikatelé, kteří vydělávají opravdu pěkné peníze a ovládají pěkný kus 

svého trhu? 
 • Co dělají jinak, než ostatní - méně úspěšná většina? 
 • Co je tím motorem, motivací a podstatou toho, že se jim daří? 
 • Jak vědí, kde jsou jejich peníze? 
 • Kde a jak vlastně dělají peníze ve svém podnikání? 
 
 

Mám doplnit pro vás možné odpovědi? 
 
 • Úspěšní podnikatelé mají něco, co ostatním chybí… 
 • Úspěšní podnikatelé mají vášeň pro… 
 • Úspěšní podnikatelé vytvářejí… (velké tajemství, které funguje!) 
 • Úspešní podnikatelé vědí, jak… 
 • Úspěšní podnikatelé umí vyřešit to… 
 • Úspěšní podnikatelé dělají to, co… 
 



Pár odpovědí k zamyšlení: 
 
 

Úspěšní podnikatelé mají něco, co ostatním chybí… 
 
 Sny, vize, odhodlání, odvahu, motivaci! 
 
Úspěšní podnikatelé mají vášeň pro… 
 
 Pro to, co dělají a co je baví, pro to, v čem vidí smysl a poslání!  
 
 Pro hru, proces i cíle! 
 
Úspěšní podnikatelé vytvářejí… (velké tajemství, které funguje!) 
 
 Podnikání funguje na základě zákona poptávky & nabídky 
 
 Podnikatelé hledají, identifkují poptávku - následně nabízejí… 
 
 Podnikatelé vyplňují poptávku…  
 
 Podnikání je proces vyplňování poptávky! 
 



 

Velké tajemství - pouze do online přenosu! ……… (budeme probírat na workshopu!) 
 
 
Úspěšní podnikatelé vědí, jak… 
 
další tajemství pouze do online přenosu! ……………. (budeme probírat na workshopu!) 
 
 
Úspěšní podnikatelé umí vyřešit to… 
 
další tajemství pouze do online přenosu!……………. (budeme probírat na workshopu!) 
 
 
Úspěšní podnikatelé dělají to, co… 
 
další tajemství pouze do online přenosu! ……………. (budeme probírat na workshopu!) 
 

 
 



Přátelé, díky všem, kdo jste online a víte jisté věci první! 
Ale buďte si jisti, že tato témata na semináři, workshopu a VIP Párty & síťování 

 

KDE JSOU MOJE PENÍZE 
 

v pátek 24. listopadu v Praze ještě pořádně roztočíme! 
Vezměte sebou partnera, oporu v životě i v podnikání v akci 1 + 1!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jirka Mazur na DigiPárty 2. 11. 2017 


