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Můžeme žít ve světě, kde je hojnost a nadbytek pro 
každého

„Neexistuje nedostatek, avšak nedostatek je pevně zabudován ve formě peněz, které
používáme.“          Charles Eisenstein, autor knihy Posvátná ekonomie

Zjistil  jsem,  že  můžeme  žít  ve  světě,  kde  je  hojnost  a  nadbytek  pro
každého. Dále  jsem  zjistil,  že  to  nelze  v  rámci  současného  finančního
systému, který vytváří umělý nedostatek peněz. Naštěstí je už na odchodu.
Proč tomu tak je, se dozvíte při čtení tohoto e-booku. 

Už jste se někdy zamysleli  nad tím, proč jen malé procento lidí  stále více
bohatne a zbytek se stává reálně stále chudším? Podle mého zjištění za to
mohou 2 zásadní skutečnosti: To jak bohatí myslí a jak  využívají znalosti
o fungování finančního systému ke svému prospěchu.

Čím více se dozvíte o tom, jak dnes funguje finanční systém a  pochopíte
alespoň základní souvislosti, co se nyní na finančních trzích děje, tím lépe
můžete  ochránit  své  peníze  nejen  před  inflací,  ale  i  před  aktuálně
schválenými změnami legislativy EU. 

Bohatí myslí jinak

Po přečtení  knihy Bohatý táta,  chudý táta pana Roberta Kyiosakiho,  jsem
poznal,  že  bohatí  myslí  jinak.  A to  platí  hlavně  v  oblasti  peněz.  Např.
nehledají  výmluvy  typu  „proč  to  nejde“,  místo  to  si  kladou  konstruktivní
otázky:  „Jak  toho  dosáhnout?“  nebo  „Co  mohu  udělat,  abych  toho
dosáhl“, „co se musím naučit“, „s kým se musím sejít“. 

Dalším velkým impulsem ke změně myšlení byl film Tajemství. Film názorně
ukazuje,  že  si  vše  do  svého  života  přitahujeme.  Tedy  včetně  materiální
hojnosti nebo naopak její nedostatek.  

Změnu Vašich starých programů ohledně peněz, které vás udržují v chudobě,
můžete  začít  např.  absolvováním  tréninku  Neurorestart Jiřího  Vokáče
Čmolíka.   Nebo  alespoň  zakoupením  a  aplikováním  postupů z  jeho
transformační knihy „Trhák aneb 21 s Vaším mozkem“. 

Umíte-li  dobře anglicky můžete si  zkusit  stáhnout,  dokonce zdarma,  knihu
s podobným zaměřením Attract Money Now.

Bez Vaší akce se to samo nezmění. Zbořte tedy zaběhlé mýty, které vám
brání k dosažení bohatství a začněte dělat konkrétní kroky, abyste hojnost
nejen peněz, kterou si jistě zasloužíte, přitáhli. 

http://www.AttractMoneyNow.com/
http://www.trhakmozek.cz/?a_box=g23jtntd&a_cam=22
http://www.innerwinner.cz/neuro-restart-penize-s-jirim-vokacem-cmolikem/?a_box=g23jtntd&a_cam=13
http://www.youtube.com/watch?v=B-UyKagHcKI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=B-UyKagHcKI&feature=player_embedded
http://sacred-economics.com/read-online/


První krok k Vaší finanční svobodě a prosperitě

Tímto konkrétním krokem může být např. že mi po přečtení tohoto E-booku
zavoláte (+420 776 000 959) a domluvíte si schůzku ohledně  optimalizace
vašich  finančních  produktů,  na  základě  zásadních  faktů,  které  jste  se  již
dozvěděli. 

Anebo  si  zakoupíte  E-book  Největší  transfer  bohatství  v dějinách  aneb
Kam a proč dnes investovat a jak tvořit pasivní příjem (zatím se na něm
pracuje;-)) a začnete používat v něm popsané a ověřené postupy.

Díky  informacím  z  tohoto  E-booku  můžete  proměnit  své  desetitisíce
a statisíce  na  miliony,  zatímco  ostatní  budou  přicházet  o  své  finance.
Nejlépe  to  spojit  oboje.  Po  našem setkání  dostanete  tento  E-book,  úplně
zdarma! Přestože obsahuje informace, které Vám mohou ušetřit miliony. 

Aby  byly  tyto  informace  dostupné  většině,  dávám  je  k  dispozici  za
fantastickou cenu 196 Kč. 

Ono totiž  není v zájmu státu, aby je využíval každý. Banky by pak velmi
rychle krachovaly.

NU(D-T)NÉ PROHLÁŠENÍ

Tento  materiál  slouží  pouze  pro  informační  a  vzdělávací  účely.  Je  to  soubor  osobních
myšlenek,  zkušeností  a  názorů.  Stažením tohoto E-booku přijímáte  zodpovědnost za své
činy. Jakékoliv použití informací zde popsaných, je ve vašich rukách a autor nenese žádnou
zodpovědnost za vaše úspěchy či neúspěchy. 

A  hlavně  minulé  výsledky  nezaručují  jistý  budoucí  výnos.  Při  nákupu  nebo  prodeji
investičních instrumentů jste vystaveni riziku ztráty. 

V této hodnotné knize naleznete informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto
informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

mailto:john@zlato.toje.in?subject=e-book%20optimalizace%20finan%C4%8Dn%C3%ADch%20produkt%C5%AF
mailto:john@zlato.toje.in?subject=e-book%20optimalizace%20finan%C4%8Dn%C3%ADch%20produkt%C5%AF


Co to jsou peníze a jak dnes vznikají

„Chtivost  a  soutěživost  nejsou výsledkem neměnné lidské povahy.  Chtivost  a  strach
z nedostatku  jsou  ve  skutečnosti  neustále  vytvářeny  a  zesilovány  jako  přímý
následek formy peněz, kterou používáme. Můžeme vyprodukovat více než dost jídla pro
všechny, ale zjevně nemáme dost peněz, abychom za to zaplatili. Nedostatek je v našich
národních  měnách.  Posláním  centrálních  bank  je  ve  skutečnosti  vytvoření
a udržování  nedostatku  peněz.  Přímým  důsledkem  je,  že  spolu  musíme  bojovat,
abychom přežili.“       Bernard Lietaer, projektant Evropského měnového systému

VAROVÁNÍ:  Tato kapitola Vám  totálně změní pohled na peníze i na vaše
budoucí investice. 

Chceme-li úspěšně investovat, měli bychom začít od začátku nejlépe tím, co
to jsou peníze a jak dnes vznikají. Pochopení tohoto procesu má zásadní vliv
na vaše budoucí investice.

Co jsou peníze

„Hodnota peněz se nakonec vrátí k hodnotě toho, z čeho jsou vyrobeny“

Primární funkce peněz a také důvod proč vůbec vznikly, je jejich použití jako
prostředek  směny.  Před  zavedením  peněz  fungoval  pouze  barterový
obchod, kde se vyměňovalo zboží za zboží. Nevýhodou barterového obchodu
je  oboustranná shoda potřeb tzn.  vyžaduje,  aby oba směňující  potřebovali
zboží druhého směňujícího. 

Např. kdo chtěl směnit vajíčka za boty, musel najít někoho, kdo nejen měl
boty na směnu, ale byl ochoten za ně přijmout vajíčka. Barterový obchod tedy
vyvolává  vysoké  transakční  náklady -  náklady  na  hledání,  smlouvání
a uzavírání obchodů.  Peněžní směna eliminuje potřebu oboustranné shody
a tím minimalizuje transakční náklady.

Peníze fungují jako prostředek směny, neboť „každý je přijímá, protože ví,
že každý je přijímá“. Nezáleží na tom, z čeho jsou dělány, nýbrž na tom, zda
lidé věří, že budou ve směně přijímány.



Peníze jako symbol vděčnosti

Výše  popisované  je  pohled  standardní  ekonomické  teorie.  Avšak  Charles
Eisenstein,  autor velice inspirativní knihy  Posvátná ekonomie, uvádí trochu
jiný výklad vzniku peněz. 

Peníze vznikly jako  symbol vděčnosti.  I antropologické výzkumy podporují
výklad, že peníze vznikly jako součást ekonomiky daru, která převažovala
všude na světě až do doby přechodu na zemědělské civilizace.

Mám něco, co potřebujete a rád bych vám to dal. Tak to udělám a  vy jste
vděční  a  chcete  mi  dát  něco  na  oplátku.  Ale  nemáte  nic,  co  zrovna
potřebuji.  Místo  toho  mi  dáte  symbol  své  vděčnosti –  nepotřebnou,
pěknou věc jako třeba wampumový náhrdelník nebo něco ze stříbra. 

Tento symbol znamená: „naplnil  jsem potřeby ostatních a zasloužil jsem si
jejich vděčnost”.  Později,  až dostanu dar od někoho jiného, dám mu tento
symbol vděčnosti. 

Hlavním účelem vzniku peněz je  jednoduše umožnit  výměnu.  Jinými slovy
spojit lidské dary s lidskými potřebami. Zkusme se na peníze podívat tímto
novým způsobem. Začněme opět vnímat peníze jako požehnání, jako výraz
vděčnosti.  Jako  odměnu  za  přínos,  který  vám  daná  osoba,  produkt,
služba přinese, namísto principu: „více pro mě, znamená méně pro tebe”.

http://sacred-economics.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DCZ-EzhQPZ4


Tajemství prosperity

To je také tajemství, o kterém hovoří knihy osobního rozvoje, když čtenáře
nabádají, aby peníze s radostí a vděčností nejen přijímali, ale i vydávali.
To je i podstata spirituálního marketingu – sdílet užitečně informace, nástroje,
služby, případně i produkty a nechat se odměnit podle přínosu druhé straně. 

Jedno z pravidel z volně stažitelné knihy  Attract Money Now Joea Vitaleho,
jednoho ze zakladatelů spirituálního marketingu, zní:  „Věnuje peníze těm,
kdo vás nějak inspirovali nebo obohatili”. 

Existují již projekty, které tento koncept využívají např. transformační projekt
Jiřího Vokáče Čmolíka  Neurorestart nebo odvážný projekt miliardáře Libora
Malého Hearth.

Uděláme  malý  experiment,  souhlasíte?  Ano?  Tak  to  je  skvělé!  Odměňte
nějakým  způsobem  toho,  kdo  vás  značně  inspiroval  nebo  obohatil.
Pošlete mu např. malý finanční dar nebo si zakupte některý z jeho placených
produktů, třeba knihu nebo e-book.  Udělejte to ještě dnes, nejlépe ihned!
(2500902886/2010)

Peníze také plní další funkce:

1. Zúčtovací jednotka
Peníze jsou společným jmenovatelem, na který lze převést tak odlišné 
statky jako je lidská práce, surovinové zdroje, kapitálové vybavení atd. 
Na peníze se pak můžeme dívat jako na mentální koncept 
zapamatovaných poměrů vůči dané účtovací jednotce.

2. Uchovatel hodnoty
Peníze umožňují odložit druhou část nepřímé směny na neurčito. Slouží
tedy jako dočasný uchovatel hodnoty. Peníze lze okamžitě proměnit 
v libovolný jiný statek, tato vlastnost se nazývá likvidita. 

https://www.hearth.net/
http://www.neurorestartpenize2015.cz/
http://www.AttractMoneyNow.com/


Příběh peněz aneb cesta od požehnání k otroctví 

Vynález  peněz  znamenal  opravdové  požehnání  pro  ty,  kteří  je  začaly
používat,  neboť  použitím  peněz  výrazně  snížily  své  transakční  náklady.
Snížení transakčních nákladů umožnilo další rozvoj specializace a tím i růst
bohatství.

První formou peněz byly  komoditní peníze, které byly různé pro různé části
světa a různé epochy. Ve starověké Mezopotámii používáno obilí. Účtovací
jednotkou byly hmotnostní jednotky např. šekel byla měrná jednotka ječmene.
V Číně se platilo mušličkami a staří Slované používali jako peníze plátno. 

Drahé kovy

Postupným vývojem však  získali  výsadní  místo  prostředků  směny  vzácné
kovy, zejména zlato a stříbro. Předurčují je pro to jejich v tomto ohledu až
překvapivě dokonalé vlastnosti –  relativní vzácnost, homogenita a ryzost,
snadná dělitelnost až na atomickou úroveň a trvanlivost daleko přesahující
běžné lidské obzory. Prostě peníze „bohem stvořené“. 

Chybějící homogenita a dělitelnost vylučují např. diamanty nebo nemovitosti,
aby  fungovaly  jako  peníze,  nicméně  jsou  dobrými  uchovateli  hodnoty.
Standardizace váhy a ryzosti drahých kovů používaných ke směně vedla
k vzniku mincí.

Papírové peníze

Papírové peníze začaly vznikat během 18. století jako  potvrzení o uložení
drahého  kovu v  soukromých  bankách.  Jednotlivé  finanční  domy  sloužily
především jako bezpečná úložiště drahých kovů, každá bankovka musela
být na požádání vyplacena v kovu. 

Jelikož lidé měli důvěru v banku, že jim vydá oproti bankovce jejich drahý
kov, začali  směňovat  mezi  sebou i  bankovky. Jelikož pro větší  platby byla
směna bankovek pohodlnější než směna fyzických kovů,  začaly  bankovky
získávat na popularitě.

Digitální peníze

Dalším  snižováním  transakčních  nákladů  se  vyvinuly  digitální  peníze.
V dnešní  době  je  většina  peněz  jen  směsicí  nul  a  jedniček  někde  na
bankovním účtu. 



Tyto peníze  jsou již opravdu virtuální  a důvod jejich rozšíření  spočívá v
jednoduchosti  provádění  transakcí  pomocí  digitálních  peněz.  Stačí  mít  u
banky internetový účet a znát číslo účtu druhého účastníka směny. 

Důvěra na kterých peníze stojí, je tak přenesena na důvěru v instituci, která
peníze  spravuje.  A také  v důvěru  v její  poctivé  účetní  praktiky  a  kontrolní
mechanismy.

„Jsou penězi, dokud je v ně důvěra“ - asi nejpřesnější a vševypovídající
definice peněz.



Velice bizarní způsob, jak dnes peníze vznikají

„Při peněžní interakci mezi dvěma fyzickými osobami není možné nafouknout objem 
cirkulujících peněz v oběhu pomocí půjček, a to proto, že věřitel nemůže půjčit to, co sám 
nemá. Banky to však dělat můžou. Jen komerční banky a fondy můžou půjčovat 
peníze, které vyrobí tím, že je někomu půjčí.“   

Prof. Irving Fisher, "100 % peníze" (1935)

Největší množství peněz dnes vzniká  při poskytování úvěrů obchodními
bankami a většina peněz v ekonomice je tohoto úvěrového původu. Peníze
vznikají  jako  závazek  věřitele,  který  se  zaváže,  že  do  jisté  doby  splatí
půjčený obnos. 

Při poskytování úvěru obchodní banky vytvářejí peníze, nepůjčují peníze,
jež do nich někdo předtím vložil. Z účetního hlediska banka v aktivech zvyšuje
pohledávky za klienty - úvěry a v pasivech zvyšuje závazky za klienty – běžné
účty. Navyšuje svou bilanční sumu o výši poskytnutého úvěru neboli vytváří
majetek. 

Objem poskytovaných úvěrů je omezen mírou povinných minimálních
rezerv a v dnešní době hlavně kapitálovou přiměřeností.

Obecně peníze vznikají při každé operaci, kdy obchodní banka kredituje
účet nějakého klienta, aniž by zároveň s tím došlo ke snížení stavu účtu
jiného klienta v bankovním systému o stejnou částku.

http://www.mises.cz/clanky/jak-dnes-vznikaji-penize--149.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=yfki39VJbcc


Jakýkoliv subjekt, který není bankou, při  poskytování úvěru nevytváří
peníze.  Pokud někomu půjčíte 1000 Kč,  z účetního hlediska si  v aktivech
snížíte stav pokladny a zvýšíte stav pohledávek. Vaše bilanční suma zůstává
nezměněna.  Při  poskytnutí  úvěru  jste  nevyprodukovali  nové  peníze.
Obchodní banka ano. 

Při splácení úvěru zanikají peníze ve výši poskytnuté jistiny. Úroky končí na
účtu rezerv, stávají se součástí mezibankovní likvidity a výnosů banky. 

Obecně  peníze zanikají při každém snížení účtu klienta banky, jež není
doprovázeno  stejným  zvýšením  účtu  jiného  klienta  v  bankovním
systému.

Peníze jako dluh

Peníze tedy vznikají jako závazek klienta splatit věřiteli někdy v budoucnosti
danou částku. Proč jsou peníze dluhem si uvedeme na příkladu bankovního
úvěru. 

Půjčíte  si  1000  Kč  s  úrokem  10 %,  vracíte  tedy  bance  1100  Kč.  A nyní
přichází zásadní otázka: 

Kde se vezme těch 100 Kč navíc?  Jelikož banky chtějí  půjčku i  s  úroky
zaplatit v příslušné měně, musí si někdo jiný vypůjčit. Peníze na úrok totiž
nebyly nikdy vytvořeny!! 

Systém částečných rezerv

Většina lidí (mezi nimi i mnoho ekonomů) je přesvědčena, že komerční banky
pouze  shromažďují  peníze  od  vkladatelů  a  půjčuje  je  dále  za  daný  úrok
investorům  -  to  je  pravda  jen  částečně.  Systém  částečných  rezerv
umožňuje komerčním bankám rozpůjčovat  mnohonásobně více peněz
než mají vkladů. V systému částečných rezerv je banka povinna držet jen
velmi malou část uložených peněz. 

Povinná  míra  bankovních  rezerv  (PMR)  určuje  minimální  množství  peněz,
které musí banka držet.  Zbytek vkladů rozpůjčuje a  pomocí multiplikační
tvorby vkladů bankovní systém vytvoří nové peníze. Nezáleží na tom, je-li
to peníze od klienta nebo nové peníze vytvořené centrální bankou. 

Ti co mají za sebou kurz ekonomie jistě znají teorii multiplikátoru – peníze se
vytvoří a po splacení zase zmizí, ale už vám neřeknou, že úroky zůstávají
v systému. 

http://zlato.toje.in/dusledky-uroku.html
http://zlato.toje.in/dusledky-uroku.html


Menší nástin toho, jak to funguje naleznete v následujícím videu:

V reálném světě to funguje následovně:  Centrální  banka vytvoří  miliardu
korun, při PMR 4 % vytvoří bankovní systém úvěry za 25 miliard (při PMR 2 %
úvěry za 50 miliard). Postupem času, jak subjekty splácejí úvěry zase zmizí
i těchto 25 miliard. Po splacení úvěrů však zůstalo bankám 2,4 miliardy korun
na úrocích a peněžní zásoba tedy vzrostla o 2,4 miliardy. 

PMR v České republice stanovuje ČNB a aktuálně je na 2 %.  Reálná míra
rezerv se světově pohybuje někde mezi 3 až 8 %,  neboť větší omezení
úvěrů než PMR představují pro banky smlouvy o kapitálové přiměřenosti.

Když  se  na  tuto  praktiku  podíváme  z  historického  hlediska,  jedná  se
o zlegalizované padělání peněz. Pak se nesmíme divit, že žijeme ve světě
plného korupce a podvodů, když základem ekonomického systému je podvod.

Nevyhnutelná změna finančního systému

Možná si říkáte proč by měl být finanční systém na odchodu? Ono to vyplývá
z  logiky  věci,  jak  se  vytváří  peníze  a  jak  funguje  úrok.  Dnešní  finanční
systém může fungovat je do té doby, dokud se bude více půjčovat než
splácet. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2wg00iLdoBE


Dnes jsou téměř všechny ekonomické subjekty (státy, obce, firmy i občané)
předlužené  a  vyvstává  otázka:  Kdo  si  bude  půjčovat  ve  stále  větším
množství, aby se systém udržel v chodu?  Více viz. část tohoto E-booku
s názvem Růst úrokových sazeb aneb GAME OVER nejen pro velké banky,
ale také pro státy.

Státy  sdružené kolem aliance BRICS již  nehodlají  déle  akceptovat  zelené
papírky (americké dolary) vytvořené z ničeho. Pilně pracují na alternativním
finančním  systému založeném  na  reálných  hodnotách  namísto  příslibů
a jsou připraveni jej brzy spustit. 

Avšak  vládnoucí  elita  používá  všechny  možné  prostředky, aby  se  udržela
u moci a oddálila tento plánovaný přechod. Co vše je elita schopna podstoupit
k uchování  a  zvýšení  své  moci  lze  vidět  na  útocích  z  11.  září    2011.   

Tvorbu peněz srozumitelně vysvětluje i následující krátké video. 

http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54
http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54
http://www.youtube.com/watch?v=4j9y3e1Ug8g


Důsledky vzniku peněz z ničeho aneb proč ceny stále 
rostou

„Není zákeřnější cesty ke zničení základů společnosti než znehodnocení peněz. Ten 
proces zaměstnává všechny skryté síly ekonomických zákonů na straně destrukce - 
způsobem, jemuž rozumí jeden z milionu. Pomocí inflace mohou vlády zabavit, tajně 
a nepozorovaně, významnou část bohatství svých občanů.“   

Lord John Maynard Keynes, (anglický ekonom)

Způsob,  jak  dnes  peníze  vznikají  s  sebou  nese  jeden  závažný  důsledek
INFLACI.  Podíváme-li  se  do  ekonomické  historie,  tak  ještě  na  počátku
minulého století se Inflací myslel nárůst peněžní zásoby, pomocí vytvoření
nových peněz,  ať již  centrální  nebo komerční bankou. (V angličtině slovo
„inflate"  znamená  nafouknutí,  což  přesně  odpovídá  tomu,  co  se  penězi
děje - nafouknutí peněžní zásoby. 

To co dnes označujeme za inflaci -  růst cenové hladiny  je až důsledkem
inflace  tedy  nárůstu  peněžní  zásoby.  Když  se  zvýší  množství  peněz
v ekonomice,  aniž  se  zvedne  objem  prodávaného  zboží,  ceny  produktů
začínají růst. Nebo také opačný pohled, díky inflaci si za peněžní jednotku
(jednotek je více, ať už korun, dolarů či eur) koupíme méně produktů tj. klesá
kupní síla peněz.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2n8n5zkxP0U


Nové peníze v oběhu nezvýší cenu produktů ihned, nýbrž lidé postupně
zjišťují, že peněz je více a to tlačí ceny produktů směrem vzhůru.  Růst cen
díky většímu množství peněz v ekonomice je velmi nerovnoměrný a projeví
se nejdříve a nejvíce růstem cen komodit a výrobních prostředků. Nejpozději
přichází růst cen do oblasti zboží každodenní spotřeby.

Oficiální vs. reálná inflace

Množství mainstreamových ekonomů a analytiků je zaslepeno vírou v oficiální
data, přestože je naprosto jasné, že realita je jiná. USA jen změnou metodiky
snížila  míru  inflace  o  téměř  8     %! Vy  snad  ještě  věříte  oficiálním  údajům
o inflaci? Opravdu si  myslíte,  že za posledních 6 let  stouply ceny energií,
benzínu a  potravin jen o necelých 10 %? Statistikové mají  krásné přísloví
„Nevěřím žádné statistice, kterou si nezfalšoval sám.“

Mnoho  ekonomů  si  vůbec  neuvědomuje,  jak  velký  dopad  má  neustálé
reportování uměle nízké míry inflace a/nebo to není v jejich zájmu (čti v zájmu
jejich chlebodárce). 

Míra inflace totiž ovlivňuje další důležité ekonomické veličiny např. míru
růstu HDP. Nižší reportovaná míra inflace však velmi vyhovuje státům a jejich
vládám, neboť pomocí inflace reálně odmazávají část svých dluhů.

Jak  ovlivňuje  inflace  HDP  si  ukážeme  na  příkladě:  Předpokládejme,  že
nominální  růst  HDP je  5 %  ročně.  Kdyby  nebylo  inflace,  rovnal  by  se
nominální růst HDP růstu reálnému. V případě reálné inflace např. 3 %. Pak
reálný  růst  HDP je  jen  2 %.  Zbylé  3 % pak  znamenají  pouze  nárůst  cen
výrobků. 

Při  reálné  inflaci  5 %,  by  celý  nominální  růst  HDP  byl  způsoben  pouze
zvýšením ceny výrobků a služeb, při jejich konstantním množství. Při reálné
inflaci  7 %,  by  pak  5%  nominální  růst  HDP  znamenal  reálný  pokles
produkovaných statků a služeb o 2 % = pokles reálného HDP.

Skryté důsledky inflace

Inflaci si můžeme představit i jako zmenšování délky metru, kterým měříme
ekonomické veličiny. Když máme kratší metr, je každému jasné, že bychom
měli vždy naměřit více. Když však naměříme kratším metrem méně, tak už
něco musí být pořádně špatně...

http://zlato.toje.in/inflace.html
http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts


Neustálé zakrývání reality pomocí uměle nízké uváděné inflace je hlavním
důvodem, proč se většina lidí prospořuje k chudobě. Oni to bohužel netuší,
protože věří  těmto upraveným číslům, přestože správně cítí,  že něco není
v pořádku. 

Když se rozhodujeme na základě špatných vstupů, je logické, že většinou
bude naše rozhodnutí nesprávné.

Vám ještě dává smysl spořit v běžných finančních produktech, kde se
nominální výnos pohybuje reálně mezi 3 až 5 %, když reálná inflace je
někde mezi 6 až 9 %.  

Celkem přesně odpovídá nárůstu měnových ukazatelů - viz. obrázek. On se
ten nárůst peněz někde musí projevit, třebaže s jistým zpožděním. 

V 70.letech bylo toto zpoždění podle empirických výzkumů Miltona Friedmana
bylo 18 až 24 měsíců. Se zpomalující rychlostí oběhu peněz se prodlužuje
i toto zpoždění.

Cenová hladina podle CPI – oficiálně
udávaná inflace podle ČSÚ.

Oběživo - bankovky a mince 

M1 - Oběživo + netermínované 
vklady v bankách 

M2 - M1 + termínované vklady 

M3 - M2 + vklady v cizích měnách 
v domácích bankách + krátkodobé 
cenné papíry



Aktuální ekonomická situace aneb také ještě žijete v iluzi?

„Říkat pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin“ (George Orwell) 

Nedávno se mi do rukou dostal jeden časopis o investování, kde byla tam
také anketa s „finančními odborníky“ z ČR, o tom  kam investovat v nejbližší
době.  Po  přečtení  jejich  tipů,  jsem  jen  politoval  lidi,  co  mají  své  úspory
v těchto institucích. 

Někteří  z oslovených dokonce přiznávají,  že  dnešní  akciová rallye je jen
zásluhou tisknutí peněz centrálními bankami, v čele s FEDem. Přesto dále
doporučují  především  další  nákup  akcií  a  dluhopisů.  Hlavně  mě  však
překvapuje,  že  drtivá  většina  oslovených  analytiků  slepě  věří  tomu,  že
přichází oživení, i když čísla říkají něco jiného. Chtěl by snad někdo z Vás
nakupovat blízko vrcholu bubliny?

Podívejme se tedy, jak je tomu doopravdy, bez růžových brýlí zbožných přání.
Bohužel dělící čára mezi pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká,
jako dělící čára mezi optimismem a lží aneb jak říká guvernér Světové banky
Jean-Claude Juncker „Když jde do tuhého, musíme lhát“.

Politici  nám to  říkají  natvrdo,  to  my jen nevnímáme a pořád ještě  věříme
dezinformacím  z     médií.  Věděli  jste,  že  90%  médií  v USA  ovládá  pouze
6 společností? 

Víte co by znamenalo opravdové ukončení kvantitativního uvolňování   (  QE)?*

Každému,  kdo  správně  vnímá  inverzní  vztah  mezi  cenou  a  výnosem
dluhopisů,  to  musí  být  zcela  jasné.  Přesně  to,  co  jsme  viděli  při  prvním
oznámení  omezení  QE,  jen  v daleko  větším  měřítku:  úroková  sazba
amerických dluhopisů se značně zvedla a akciové trhy náhle poklesly. 

Vypadá to, že mnoho analytiků vůbec nepoužívá mozek a jen slepě omílá
naučené poučky z ekonomických knih a totálně ignoruje aktuální vývoj. Jinak
by  nemohli  zveřejnit  např.  následující  perlu:  Nicméně  růst  výnosů
bezrizikových  dluhopisů  indikuje  zlepšující  se  ekonomické  prostředí. 

Ano, to by platilo v případě nízkého zadlužení státu. Ale v situaci, kdy celkový
poměr dluhu k HDP ve většině zemí světa je neuvěřitelných 300% na 400%
je  tomu  trochu  jinak.  Také  si  ještě  myslíte,  že  státní  dluhopisy  jsou
bezrizikovou investicí? Nakoupili byste si dnes řecké státní dluhopisy? Ještě
před 5 lety, byly považovány za téměř bezrizikové!

* Tak nám sice oficiálně QE v USA ukončily, ale ihned na to zvýšilo svůj tisk peněz Japonsko a brzy také následovalo 
spuštění evropského QE, takže se vlastně jednalo jen o jeho přesun do spřátelených centrálních bank. A to ještě raději 
nezmiňuji stále probíhající skryté QE, které se odhaduje na bilion dolarů měsíčně!

http://zlato.toje.in/download/Svet%20je%20nyni%20na%20okraji%20obrovskeho%20kolapsu.pdf
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-hidden-trillion-qe-monthly-volume/
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-hidden-trillion-qe-monthly-volume/
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-hidden-trillion-qe-monthly-volume/
http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/jim-willie-hidden-trillion-qe-monthly-volume/
http://www.financnytrh.com/ako-vladna-propaganda-chrani-ochranu-bohatstva/2014-04-18/a15975
http://www.investicniweb.cz/2013/4/2/vklad-v-bance-neni-bez-rizika-politici-lzou/
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=19823
http://www.telegraph.co.uk/finance/11805523/Doomsday-clock-for-global-market-crash-strikes-one-minute-to-midnight-as-central-banks-lose-control.html


Růst úrokových sazeb - GAME OVER nejen pro velké banky, 
ale také pro státy 

Růst úrokových sazeb při aktuálním zadlužení znamená bankroty států.
Protože to byly právě nízké úrokové sazby, které umožnily státům si velmi
levně půjčovat na svůj chod. Již nyní jde v Japonsku na pokrytí dluhu více než
25 % peněz vybraných na daních. 

Dluh téměř všech států je dnes mimo kontrolu. Víme také, že tento dluh
nemůže být nikdy splacen. A to vůbec nemluvím o ekonomické nesmyslnosti
financování států pomocí dluhopisů. Peníze určené k nákupu dluhopisů totiž
vytěsňují  možné  investice  do  rozvoje  soukromých  firem  a  podniků.  Čímž
vlastně snižují budoucí růst ekonomiky státu. 

Finanční deriváty = nástroj hromadného finančního ničení

Avšak růst úrokových sazeb má zásadní dopad také na velké banky, díky
jejich velké expozici  ve finančních derivátech. Předpokládá se,  že až 70%
finančních derivátů, jejichž hodnota se pohybuje někde mezi 700 až 1400
biliony dolarů, jsou tzv. swapy úrokových měr (Interest rate swaps – IRS).

http://www.mises.cz/clanky/fondovy-system-je-spatny-vtip-a-velka-fikce-vyssi-duchody-nezajisti-236.aspx
http://www.mises.cz/clanky/fondovy-system-je-spatny-vtip-a-velka-fikce-vyssi-duchody-nezajisti-236.aspx


Mnoho velkých firem se zajišťuje pomocí úrokových swapů proti růstu
úrokových  sazeb,  neboť  jejich  chod  je  z větší  části  zajišťován  pomocí
dlouhodobých úvěrů. 

Růst úrokových měr by tedy mohl ohrozit jejich schopnost splácet tyto úvěry a
úroky z nich plynoucí. Firma si tedy sjedná s protistranou (většinou bankou,
někdy bývá banka jen prostředníkem) úrokový swap. 

Zjednodušeně řečeno,  dokud je  úroková  sazba nižší  než  dohodnutá,  platí
firma  poplatky  (rozdíl  mezi  dohodnutými  sazbami)  protistraně  (bance)
a naopak při vyšší úrokové sazbě platí protistrana firmě.

Manipulace úrokových sazeb

Podobně většina lidí netuší, na jak velké peníze si velké banky přišly pomocí
potlačování  sazby  LIBOR.  Velké  banky,  které  vydávají  většinu  finančních
derivátů mají také značnou váhu při stanovování mezibankovní sazby LIBOR.
Je tedy v zájmu těchto velkých bank udržovat nízké úrokové sazby, aby
firmy platily jim a ne naopak. 

Největším manipulátorem úrokových sazeb je však sám FED. Co jiného, než
manipulaci  dlouhodobých  úrokových  sazeb,  představuje  jeho  operace
Twist?

Většina  velkých  bank  je  napákovaných  jako  trabant  se  dvěma
turbodmychadly.  Finanční  páka  bank  v  rozvinutých  zemích  je  stále  ještě
v astronomických 25 až 30 násobcích vlastního kapitálu banky. To znamená,
že 3% až 4% ztráta vymaže kapitál celého bankovního systému. 

http://proinvestory.cz/proc-urokove-sazby-nerostou-a-v-nejblizsi-dobe-nejspise-ani-neporostou
http://www.youtube.com/watch?v=rsnxEYQQwBU


Při této míře páky jsou ztráty zaručeny. Některé z velkých bank jako třeba
Deutsche Bank nebo RBS mají páku až 64 ku jedné. A finanční páka velkých
bank v oblasti derivátů se pohybuje často i ve stonásobcích jejich vlastního
kapitálu. 

Reálně  dnes  velké  banky  vydělávají  hlavně  na  podvodech.  A když  se  to
vezme do důsledků, tak celý dnešní finanční systém, založený na částečných
rezervách,  je  jeden  velký  podvod.  Když  se  na  tuto  praktiku  podíváme
z historického hlediska, jedná se o zlegalizované padělání peněz. 

Pak se nesmíme divit, že žijeme ve světě plného korupce a podvodů, když
základem  ekonomického  systému  je  podvod.  Dalším  pilířem  systému  je
složené  úročení  a  prozkoumáme-li  podrobně tento  proces,  máme
matematický důkaz, že se systém musí změnit. 

Bohužel  se  tyto  informace  v patřičném  kontextu  nikdy  nedozvíte  od
mainstreamových  ekonomů  nebo  analytiků  bank. Naopak  nezávislí
ekonomové varují před přicházejícím kolapsem. 

Namátkou v ČR a SR např. Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc, Prof. Ing. Milan
Zelený,  M.S.,  Ph.D,  Prof.  Ing.  Peter  Staňek,  CSc.  Více  se  o  jistých
problémech zmiňuje také známá ekonomka Ing.     Markéta Šichtařová

Podstata ekonomického cyklu

Aktuální  dění  také přesně odpovídá  popisu  ekonomického cyklu  rakouské
ekonomické školy. Podle této teorie mohou za střídání období růstu a poklesu
ekonomiky centrální  banky.  Ty dnes určují  úrokové sazby a drží  je pod
jejich přirozenou mírou. 

Dlouhodobě uměle nízké úrokové sazby znamenají, že peníze jsou poměrně
levné, a vedou ekonomické subjekty k přesvědčení,  že jejich projekty jsou
ekonomicky rentabilní. Vypůjčí si tedy na své investice. 

Když se však úrokové sazby zvednou, zjišťuje část firem, že projekty na než
si půjčily, jsou z dlouhodobého hlediska nerentabilní a měli by být ukončeny.
Trh pak provede očistnou funkci tím, že některé firmy prostě zbankrotují. 

Špatné úvěry jsou stále v systému

V posledních letech však vidíme, že pochybné projekty jsou zachraňovány
na úkor daňových poplatníků, tím brání očistě trhu a návratu k rovnováze.
Navíc  většina  špatných  úvěrů  je  stále  v  systému,  skryta  právě  ve
finančních derivátech. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iTf2X12K9UE#t=8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E34IizNSmJ4
http://www.silverdoctors.com/doug-casey-were-still-in-the-midst-of-the-biggest-bubble-in-world-history
http://www.youtube.com/watch?v=iIwyMif5EOg&list=PL7E8A774DA8435EEB&index=4&feature=plpp_video
http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1341518400.php


Čím  déle  budou  umělé  nízké  úrokové  sazby  udržovány,  tím  více  bude
přibývat  nerentabilních  projektů  a  tím  větší  propad  nás  čeká  na  cestě
k obnově.

Cíl udržet nízké úrokové sazby

Nevím,  jak  dlouho  vydrží  triky  centrálních  bank  o udržení  uměle  nízkých
úrokových sazeb, tržní fundamenty jdou však proti. Proto, jestli vám nedává
smysl něco z toho, co se v globální ekonomice děje, zkuste se na to podívat
z pohledu úrokových sazeb. 

Z  výše  uvedeného jistě  chápete,  proč  je  pro  vládnoucí  elitu  tak zásadní,
udržet  nízké  úrokové  sazby. Banky  a jimi  ovládaní  politici  udělají  téměř
cokoliv,  aby je nízké udržely. Potlačování cen zlata a stříbra patří  mezi  ty
jemnější metody.

To, co se dnes děje, přesně vystihuje citát jednoho ze členů bankéřské rodiny
Rothschildů z roku 1863: 

„Menšina, která chápe jak systém funguje, bude mít buď značný zájem na svém zisku,
nebo bude tak závislá na jeho laskavosti, že se nemusíme bát žádného odporu od této
třídy.  Většina,  mentálně  neschopná  pochopit  nesmírné  výhody,  které  systém
vlastníkům kapitálu přináší, ponese své břemeno bez stížností. Možná i bez podezření,
že tento systém je nepřátelský vůči jejich zájmům". 

http://skutecnosti.cz/konec-kapitalismu-a-co-dal/
http://skutecnosti.cz/konec-kapitalismu-a-co-dal/


Největší přesun bohatství v historii

Jeden z poradců pana Kiyosakiho, Mike Maloney předkládá ve svém videu
jasné argumenty založené na historické zkušenosti,  proč nás čeká největší
přesun bohatství v historii. 

Po shlédnutí jistě pochopíte, jak se na tento přesun správně připravit, aby se
bohatství přesouvalo k vám namísto od vás. Přesně jak říká pan Maloney,
reálné bohatství při krizi nezaniká pouze se přesunuje (to virtuální ovšem
zaniká). Krátké shrnutí tohoto videa naleznete níže. 

Každá měna skončila hodnotou toho, z čeho byla vyrobena BEZ 
VÝJIMKY 

Již  více než 3000 let  se  neustále  opakuje  stejný  cyklus,  který  se podobá
společenskému  kyvadlu. To  se  pohybuje  od kvalitních  peněz  k měně
založené na příslibech a zase zpět ke kvalitním penězům.

• Země začíná s kvalitními penězi, zlatem nebo stříbrem a nebo jsou tyto

peníze drahými kovy podloženy. 

• S růstem ekonomického bohatství roste také politický vliv a zvyšují se

výdaje na financování armády. 

• Vlády si na sebe berou další a další závazky (sociální sliby, války, atd.),

na které potřebují další dluhy a výdaje explodují. 

http://hiddensecretsofmoney.com/videos/episode-2
http://hiddensecretsofmoney.com/videos/episode-2
https://www.youtube.com/watch?v=gx60yDQ9McY


• Vlády vydávají víc měny, aby měly na zaplacení všech závazků. To

se  děje  pomocí  znehodnocování  jejich  mincí  obecnými  kovy  nebo
nahrazením těchto peněz papírovou měnou, která může být vytvářena
v neomezeném množství. 

• Veřejnost pocítí zvyšování cen a ví, že něco není v pořádku, a finanční

trhy ztrácet víru v měnu. 

• Lidé začnou  vyměňovat vládou vydanou měnu za reálné hodnoty,

zvláště za zlato a stříbro. 

• Zlato  a stříbro  se  revalvuje  (přecení)  a aktuální  hodnota  zodpovídá

celkovému objemu natištěné měny. 

Tento proces přináší  obrovské bohatství  těm,  kdo správně předvídali
a vyměnili předem měnu za skutečné peníze – zlato a stříbro.

Jak  moc  podle  vás  odpovídá  tento  popis  skutečnosti  a  hlavně kde  se
aktuálně nacházíme v tomto procesu? 

Už víte  kam uložíte  své  úspory  až  je  vyberete  z  banky nebo dalších
finančních produktů?

Podobně jako pan Maloney a Kiyosaki, také já vidím daleko větší potenciál
ve stříbře, přestože do zlata také investuji. Bohužel u stříbra se v celé Evropě
platí  DPH. Avšak mám i pro vás možnost,  jak  legálně nakupovat fyzické
stříbro bez DPH i v ČR. Velice rád vám poradím, jak efektivně a bezpečně
nakupovat fyzické drahé kovy.

Avšak  kromě  stříbra  a  zlata  je  tu  ještě  jedna  komodita,  přesněji  řečeno
rostlina  s  velmi  velkým  potenciálem.  Chcete-li  se  stát  opravdu  bohatými,
podívejte se na následující inspirativní video o     rostlině, která bude znamenat
převrat v podnikání 21. století a začněte podnikat v tomto oboru.  

Brzká změna systému je nevyhnutelná

Z  výše  uvedených  faktů  vyplývá,  že  brzká  zásadní  změna  finančního
systému je nevyhnutelná.  Mnoho další  souvislostí,  proč je  nevyhnutelná,
uvádí v 6. kapitole své knihy Posvátná ekonomie Charles Eisenstein. 

Státy sdružené kolem aliance BRICS již déle pilně pracují na  alternativním
finančním systému založeném na reálných hodnotách a ne příslibech. 

Otázkou zůstává,  jestli přechod na nový finanční systém stihneme ještě
před nebo až po krachu stávajícího systému? Věřím v tu první možnost.

http://sacred-economics.com/read-online/
http://www.youtube.com/watch?v=bwc9pBSsr7k&feature=player_embedded
mailto:john@zlato.toje.in?subject=fyzick%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20bez%20DPH
mailto:john@zlato.toje.in?subject=fyzick%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20bez%20DPH


Čas na změnu

Chceme-li  opravdu  něco  změnit,  vezměme  si  poučení  ze  slov
Buckminstera Fullera. Osobně to tak již dělám. Spoluvytvářím nový model,
kde hojnost a prosperita pro každého je realitou. Navíc to dává při aktuálním
dění i značný ekonomický smysl. 

Co je za novou legislativou EU?

Možná  jste  na  začátku  června  2015  také  zaregistrovali  článek  o  tom,  že
Česká republika byla mezi jedenácti členskými zeměmi EU, které Evropská
komise vyzvala k plnému převzetí pravidel směrnice o ozdravných postupech
a řešení krize bank do národního práva.

V  článku  bylo  uvedeno  i  následující:  Pokud  Bulharsko,  Česká  republika,
Francie,  Itálie,  Litva,  Lucembursko, Malta,  Nizozemsko, Polsko,  Rumunsko
a Švédsko  do  dvou  měsíců  své  povinnosti  nesplní,  může  se  komise
rozhodnout, že věc předá Soudnímu dvoru EU.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/321701/komise-zada-cr-o-plne-prevzeti-smernice-k-reseni-bankovnich-krizi.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/321701/komise-zada-cr-o-plne-prevzeti-smernice-k-reseni-bankovnich-krizi.html


Zákon o řešení bankovních krizí schválen i v ČR

Zákon o řešení bankovních krizí (ala znárodnění úspor jako na Kypru) je tedy
schválen i v ČR. Jak je vidět i z nadpisu článku, je význam tohoto zákona
značně bagatelizován. Nikde není přímo řečeno, že jde vlastně o zavedení
tzv. Bail-ins.

Když jsem upozorňoval před 2 lety, že se tak bude dít, tak se na mne většina
dívala, jako bych spadl z Marsu... Nyní se to stává realitou. Otázkou spíše je: 

Proč tak najednou potřebovali tak rychlé přijetí tohoto zákona? 

Ještě vám podstatu této nové legislativy přeložím do srozumitelného jazyka:
EU  se  dohodla,  že  když  zkrachuje  vaše  banka,  poneste  náklady  vy!
Přesněji část vašich vkladů se změní na akcie banky (v té době již bezcenné)
a tak bude banka zachráněna.

Jsou vaše peníze v bance v bezpečí?

Zajímavá je také poslední  věta z  původního článku o této legislativě před
dvěma lety: „Země EU v letech 2008 až 2011 vydaly na záchranu bank asi
třetinu evropského HDP, většinou ze státních fondů“.

Málo kdo ví, že FED v tomto období skrytě poskytl dalších více než 16 bilionů
dolarů na bezúročných půjčkách americkým a zahraničním bankám i dalším
korporacím.

Proč ještě máte ještě většinu úspor v bance, kde  již nejsou v bezpečí,
a dokonce ani nejsou   v  aše, ale banky? Výnosy z úroků dnes nepokryjí ani
oficiální  inflaci,  natož pak tu reálnou.  Také  přibývá zemí,  kde  za uložení
peněz v     bance musíte platit. Možná vám otevře oči nedávné dění v Itálii.

Opravdu si stále myslíte, že jsou vaše peníze v bance v bezpečí? Udělali
jste již něco k jejich ochraně? Hodláte tak ve světle těchto nových informací
udělat?

https://www.superstation95.com/index.php/world/796
http://www.zivotbezhranic.cz/zaporne-urokove-sazby-jejich-tajemstvi/#axzz3owsyP1Qg
http://www.zivotbezhranic.cz/zaporne-urokove-sazby-jejich-tajemstvi/#axzz3owsyP1Qg
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/banky-fondy-bazeny/
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/banky-fondy-bazeny/
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/banky-fondy-bazeny/
http://www.investicniweb.cz/2013/4/2/vklad-v-bance-neni-bez-rizika-politici-lzou/
http://zpravy.e15.cz/pravo-a-byznys/pripad-fed-versus-usa-a-zbytek-sveta-735565
http://zpravy.e15.cz/pravo-a-byznys/pripad-fed-versus-usa-a-zbytek-sveta-735565
http://www.novinky.cz/ekonomika/306187-ministri-nasli-reseni-bankovnich-krizi-naklady-ponesou-akcionari-a-vkladatele.html


Krátké shrnutí

Peníze jsou penězi, dokud je v ně důvěra.

Peníze jsou  dnes vytvořeny bankou z ničeho při uzavření úvěru.

Při splácení úvěru peníze zase zanikají, ale vytvořené úroky zůstávají 
v oběhu.

Stávající finanční systém bude fungovat do té doby, dokud se bude více 
půjčovat než splácet.

Státy, obce, firmy i jednotlivci jsou dnes předluženi.

Banky jsou napákovány více než 25ti-násobně.

Velké banky mají velké expozice ve finančních derivátech.

Objem finančních derivátů se odhaduje na 700 až 1400 bilionů dolarů.

Přes 70 %  finančních derivátů jsou swapy úrokových sazeb.

Růst úrokových sazeb bude znamenat velké problémy pro dlužníky (státy 
i banky).

Pád jedné z velkých bank povede velmi pravděpodobně ke kolapsu celého 
západního bankovního systému.

Státy sdružené kolem aliance BRICS pilně pracují na alternativním finančním 
systému založeném na reálných hodnotách a ne příslibech.

Reálné bohatství se při kolapsu téměř neničí, pouze přesouvá.

Záleží jen na Vás na které straně přesunu budete!

Jaký bude Váš další krok k dosažení prosperity?

Změňte své myšlení o penězích a objevte cestu k Vaší finanční prosperitě

 www.zlato.toje.in    +420 776 000 959     Ing. Martin Jonášek
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