3 typické odpovědi klientů při diskusi o Finanční nezávislosti!
Je zajímavé, že klienti na otázku „Kdy byste chtěli být realisticky finančně nezávislí?“
odpovídají velmi obdobně. Jen nepatrný zlomek lidí odpovídá jinak, než se dočtete
v dnešním článku.
Méně než 10 let.
Jen velmi výjimečně se potkáte s lidmi, kteří chtějí být finančně nezávislí za méně než 10 let.
Takoví lidé jsou již nezávislosti blízko nebo dokonce již nezávislí jsou. Anebo jste se jich
nezeptali, kdy REALISTICKY má přijít jejich finanční nezávislost.
10 let říkají optimisté.
Odpověď 10 let již zdaleka není tak častá. Lidé, kteří tak odpovídají, jsou většími optimisty než
realisté z předchozího odstavce. Nebo skutečně mají zdroje a cíle tak vyvážené, že i finanční
nezávislost za 10 let je pro ně dosažitelným cílem.
15 let – nejčastější odpověď- realisté.
Skutečně. Většina lidí, se kterými se potkáte, chce být finančně nezávislá za cca 15 let.
Fascinující je, že tak lidé odpovídají bez ohledu na svůj věk. Další zajímavostí je to, že finanční
plány pro tyto lidi se skutečně podaří úspěšně sestavit. Dá se tedy zároveň říci, že tyto osoby
jsou poměrně dobrými realisty vzhledem ke svým finančním řešením.
20 let - pesimisté.
Zhruba stejný počet jako optimistů je i pesimistů. Ti říkají, že na finanční nezávislost by chtěli
dosáhnout právě za 20 let. Často ale jejich zdroje i cíle jsou natolik přiměřené a odpovídající, že
20letý horizont je až zbytečně pesimistickým.
Znovu bychom ještě zdůraznili, že klienti výše zmíněné roky udávají bez ohledu na svůj věk.
Dá se z toho usuzovat, že pokud například třicetiletí klienti nebudou řešit otázku své finanční
nezávislosti s Vámi nyní, přijdou za 15 let a budou s Vámi začínat od nuly.

Pokud se budou klienti držet Vašich doporučení,
za 15 let už místo na nule mohou být skutečně finančně nezávislí.

Vladimír Fichtner
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