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Przekonania na temat
pieniędzy

C

ZARABIANIE UCZCIWYCH PIENIĘDZY

zy zgodzisz się ze zdaniem, że nasze przekonania i to, w co wierzymy, mają ogromny wpływ na nasze życie? Nie chodzi mi o jakieś „magiczne myślenie” rodem z książek typu Sekret. Chodzi mi
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o to, że bardzo duży wpływ na nasze życie mają nasze decyzje, decyzje
wypływają z przekonań, a przekonania z tego, w co wierzymy, z tego,
co uznajemy za prawdę. Dlatego nie zgadzam się z twierdzeniem, że
wiara to prywatna sprawa. Od Twojej wiary i Twoich przekonań zależy to, jak będziesz traktował drugiego człowieka, więc to nie jest prywatna sprawa.
Chciałbym napisać Ci o wielu mitach i błędnych przekonaniach
na temat pieniędzy, które zaobserwowałem, pracując kilkanaście lat
z klientami. Odbyłem tysiące spotkań handlowych z różnymi ludźmi
– to daje mi pewien obraz sytuacji. Zaobserwowałem powtarzające się
wzory w sposobie zarządzania pieniędzmi.
Najpierw jednak samodzielnie przekonaj się o tym, co myślisz
o pieniądzach. W tabelce napisz „T”, jeśli zgadzasz się z twierdzeniem,
lub „N”, jeśli uważasz, że jest nieprawdziwe.
Czy chciałbyś być bogaty?
Pierwszy milion trzeba ukraść.
W dzisiejszych czasach nie da się uczciwie zarobić dużych
pieniędzy.
Bogaci ludzie z pewnością nie mają szczęśliwego życia
rodzinnego.

BARTOSZ NOSIADEK

Większość zamożnych ludzi to oszuści.
Bogaci ludzie to uczciwe osoby, które dorobiły się ciężką
pracą i dobrymi pomysłami.
Żeby się dorobić, trzeba oszukiwać i rozpychać się
łokciami.
Wielu bogatych ludzi zarobiło duże pieniądze dzięki
temu, że dużo dają innym i dzielą się ze światem swoim
bogactwem.
Bogacz zawsze wykiwa Cię w interesach.
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Bogaci ludzie oszukują na podatkach.
Większość bogatych ludzi zarobiła pieniądze, idąc po
trupach.

Teraz kolej na cechy i krótkie opisy. Jeśli uważasz, że charakteryzują
one bogatych ludzi, wpisz „T”, jeśli uważasz odwrotnie, wpisz „N”:
Złodziej

Chciwy
Uczynny
Uczciwie pracuje
Troszczy się o drugiego człowieka
Kocha innych ludzi
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Skorumpowany
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Wyłudza
Defrauduje
Oszukuje
Ciągle szuka układów
Nie szanuje prawa
Wyzyskiwacz
Hojny
Dotrzymuje słowa
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Bezwzględny
Drogi Czytelniku, zadam Ci teraz kilka prostych pytań. Pierwsze:
Czy odpowiedziałeś „tak”, kiedy zapytałem Cię, czy chcesz być bogaty? Drugie: Jaki obraz bogatej osoby wynika z Twoich odpowiedzi
w powyższym ćwiczeniu? Jest on dobry czy fatalny? I najważniejsze,
trzecie: Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na pierwsze pytanie, czy chcesz
być osobą, której wizerunek wykreowałeś w opisie ludzi bogatych?
Zastanów się, proszę, przez chwilę. Czy w normalnych warunkach możesz zostać kimś, kim gardzisz? Osobą, którą uważasz za zepsutą i kłamliwą?
Kiedy zacząłem rozkręcać firmę, pomyślałem, że warto, abym brał
przykład z osób, które osiągnęły sukces zawodowy (pod warunkiem,
że jest to dobry przykład). Bardzo dużo dało mi to, że sprzedając usługi finansowe różnego typu, spotykałem się z mnóstwem ludzi, w tym
także z zamożnymi. Przez kilka lat widywałem się też z właścicielami
firm – gdy sprzedawałem ubezpieczenia grupowe. To było pouczające
doświadczenie.
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Kiedy pracowałem jako pracownik etatowy, odpowiadałem za:
◆ uczciwe traktowanie klienta,
◆ uczciwe traktowanie pracodawcy i innych pracowników,
◆ wykonywanie swoich obowiązków z zaangażowaniem i realizowanie celów wyznaczonych mi przez pracodawcę.
Jako właściciel firmy inwestycyjnej odpowiadam za:
◆ uczciwe traktowanie klienta,
◆ uczciwe traktowanie pracowników,
◆
wykonywanie swoich obowiązków z zaangażowaniem,wybór
materiałów na budowie (co oznacza lepszy lub gorszy standard
dla mieszkańców),
◆ określenie wysokości wynagrodzenia dla pracowników (to wpływa na standard życia ich rodziny),
◆ określenie wysokości prowizji naszych agentów,
◆ terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań i pilnowanie przepływu finansowego,
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Początkowo słabo ich rozumiałem, ale z czasem zacząłem się od
nich uczyć. Doszedłem do wniosku, że osoby zamożne to w wielu
przypadkach osoby uczciwe, o silnym charakterze i dobrych wartościach. Łączyło ich to, że często dotrzymywały słowa. Jeśli chodzi
o samą transakcję, to chciały wynegocjować dobrą umowę, ale troszczyły się również, abym jako dostawca usługi zarobił swoje. Nieraz
okazywały się bezinteresowne. Wielokrotnie otrzymywałem od nich
porady, zupełnie za darmo, choć ich wiedza była cenniejsza niż roczna
wartość mojej pracy.
Możesz pomyśleć teraz: „Jak to? Czy na świecie nie ma bogatych
łajdaków?”. Pewnie, że są. Łajdaków znajdziesz wśród ludzi ubogich,
wśród klasy średniej oraz między ludźmi zamożnymi i superbogatymi. Znam osoby biedne i chciwe oraz bogate i chciwe. Znam ubogich,
którzy są hojni, oraz zamożnych, którzy pięknie dzielą się tym, co posiadają. Nie to, ile masz, określa Twoje zachowanie, ale to, co robisz ze
swoim majątkiem. Im większym majątkiem zarządzasz, tym większa
próba Twojego charakteru i większa odpowiedzialność. Pozwól, że
dam Ci prosty przykład:
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◆ negocjowanie z wykonawcami robót budowlanych wartości umowy (to wpływa mocno na wynik finansowy i jakość ich pracy),
◆ uczciwe rozliczenie podatków i innych opłat związanych z prowadzeniem firmy,
◆ wpływ inwestycji na środowisko naturalne i otoczenie miejsc,
w których inwestujemy,
◆
rozliczanie pracowników z powierzonych zadań: Wyciągnąć
konsekwencje czy odpuścić? Zwolnić czy dać kolejną szansę?
◆ uczciwe konkurowanie z pozostałymi firmami na rynku,
Mógłbym wymieniać jeszcze dłużej.
Większe pieniądze to większa próba dla Ciebie, ponieważ musisz
podejmować znacznie więcej decyzji i brać za nie większą odpowiedzialność. Jeśli więc naprawdę chcesz więcej zarabiać i osiągać lepsze
rezultaty, musisz stać się lepszą wersją siebie. Bardziej odpowiedzialną, dotrzymującą słowa, bardziej zaangażowaną, pracowitą. Wiele
osób chce więcej zarabiać, ale mało chce się rozwijać. Czy widzisz tu
pewną sprzeczność?
Proponuję Ci, Czytelniku, abyś zrobił krótki test. Poniżej wypisane
są cechy i zachowania, które moim zdaniem wpływają na zwiększenie
możliwości finansowych. Jeśli chcesz, oceń sam siebie w skali 1–10
w odniesieniu do każdego punktu.

BARTOSZ NOSIADEK

Prawdomówność
(1 – jestem totalnym ściemniaczem;
10 – zawsze mówię prawdę)

Pracowitość
(1 – ludzie powinni mi płacić za to, że w ogóle przyszedłem do pracy;
10 – zawsze pracuję z wielkim zaangażowaniem i realizuję
wyznaczone mi cele)
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Cierpliwość
(1 – zawsze oczekuję rezultatu natychmiast;
10 – potrafię zaczekać na wynik)

Wytrwałość
(1 – odpuszczam, kiedy tylko pojawiają się przeszkody;
10 – robię swoje, choćby siekiery leciały z nieba)

Wiedza
(1 – mam zero doświadczenia i wiedzy w temacie, na którym chcę zarabiać;
10 – jestem ekspertem w swojej branży)

Dotrzymywanie słowa
(1 – nigdy nie można na mnie liczyć;
10 – zawsze dotrzymuję słowa, nawet jeśli jest to dla mnie niekorzystne)

Punktualność
(1 – jestem znany z tego, że nigdy nie przychodzę na czas;
10 – działam jak szwajcarski zegarek)

ZARABIANIE UCZCIWYCH PIENIĘDZY

Skłonność do dzielenia się
(1 – moje! moje! nikomu nie oddam!;
10 – pomagam, ile potrafię)
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Prowadzenie rejestru przychodów i wydatków
(1 – kompletnie nie wiem, gdzie się rozchodzą moje pieniądze;
10 – zarządzam każdą złotówką w swoim budżecie)

Planowanie budżetu
(1 – wszystko kupuję spontanicznie;
10 – dokładnie planuję, na co będę wydawał pieniądze)

Wyznaczanie celów
(1 – jakie cele? jakoś to będzie!;
10 – wyznaczam sobie krótkoterminowe i długoterminowe cele, zawsze kontroluję ich realizację i wyciągam wnioski)

Misja
(1 – działam od okazji do okazji, od przypadku do przypadku;
10 – dokładnie wiem, co jest moim życiowym celem i z przekonaniem się go trzymam)

BARTOSZ NOSIADEK

Konsekwencja
(1 – mówię jedno, robię drugie;
10 – sprawnie wyciągam konsekwencje wobec innych i przyjmuję
konsekwencje, które dotyczą mnie)

Względy ludzkie
(1 – najbardziej martwi mnie to, co pomyślą inni;
10 – robię swoje, nawet jeśli jest to niepopularne)
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Określanie się przez stan posiadania
(1 – jestem tyle wart, ile mam;
10 – moja godność nie wynika ze stanu posiadania)

Uczenie się
(1 – nie cierpię uczyć się nowych rzeczy;
10 – uwielbiam rozwijać się i zdobywać nową wiedzę)

Samoocena
(1 – w swojej opinii jestem życiowym nieudacznikiem;
10 – realnie oceniam własne możliwości i wierzę, że może mi się udać)

Pokora
(1 – nie wiem, o co chodzi, jaka pokora?;
10 – potrafię stanąć przed sobą w prawdzie, cierpliwie znoszę krytykę)

Wiara
(tu nie oceniaj siebie, po prostu zadaj sobie w sercu pytanie, czy wierzysz, że Bóg może Ci pomóc w Twoich finansach)
Tak/nie

ZARABIANIE UCZCIWYCH PIENIĘDZY

Porządek
(1 – dookoła mnie zawsze jest bałagan;
10 – uwielbiam żyć i pracować w ładzie)
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Jeśli dokonałeś szczerej oceny, to prawdopodobnie widzisz teraz,
co Cię osłabia. Ciekawe jest to, że możesz mieć mocno rozwinięte poszczególne cechy oraz jedną na poziomie 1/10 lub 2/10. Ta jedna duża
słabość może rozłożyć Twój biznes na łopatki i doprowadzić Cię do
bankructwa. Mówię poważnie.
Podam Ci przykład. Od długiego czasu staram się rozwijać firmę. Rozwijam również kompetencje i dążę do tego, aby być lepszym
szefem. Przez wiele lat unikałem jednak konfrontacji ze swoją dużą

słabością, która nazywa się: „Względy ludzkie połączone z brakiem
wyciągania konsekwencji od innych”. Konkretniej mówiąc, miałem
problem z wyciąganiem konsekwencji od pracowników i wykonawców, bo bałem się, że ich skrzywdzę. Trudno było mi powiedzieć im
coś „niepopularnego”. Bardzo dobrze wychodzi mi chwalenie ludzi,
ale mam (lub może miałem, chociaż jeszcze nie czuję się zbyt pewnie) problem z krytyką ich działania wtedy, gdy jest to konieczne. Najczęściej konsekwencje niewłaściwego postępowania naszego zespołu
brałem na siebie.
Unikałem trudnych rozmów, choć powinienem je przeprowadzić,
i w efekcie spadało na mnie coraz więcej kosztów – a tych nie powinienem ponosić. Zaczęło mnie to kompletnie rozkładać na łopatki. Moje
samopoczucie w związku z tym było kiepskie, a finanse coraz bardziej
obciążone. Zauważyłem też, że jeśli pracownicy widzą, że nie reagujesz na niepoprawne zachowania innych, to morale zespołu spada.
Przyszedł rok, w którym nie miałem już wyjścia i musiałem zmierzyć
się z tą słabością. Wywracało mi wnętrzności, kiedy odbywałem jedną
trudną rozmowę za drugą. Ponadto trzeba dodać, że osoby z którymi
rozmawiałem, były w szoku – przecież tak długo było „dobrze”, a teraz coś mi się nie podoba. Utrudnienie stanowił też dla mnie fakt, że
nie miałem się kim zasłonić. Nie mogłem powiedzieć: „Przykro mi,
ale prezes kazał Cię zwolnić”. To była moja decyzja i ja musiałem ją
oznajmić. Doszedłem do jednego ważnego wniosku – jeśli nie prowadzisz trudnych rozmów, będziesz mieć trudne życie. Po całej tej akcji
(która trwała prawie półtora roku!) czuję się znacznie lepiej i widzę,
że to pozytywnie wpłynęło na działalność firmy oraz morale dobrych
pracowników. W takich sytuacjach trzeba działać szybko, a nie czekać,
aż zmusi Cię do tego sytuacja. Jeśli coś „piknęło” Cię w zębie, to idź
do dentysty, a temat być może skończy się na pierwszej wizycie. Jeśli
zignorujesz „piknięcia” i postanowisz przeczekać, efektem będzie leczenie kanałowe.
Zachęcam Cię, Czytelniku, abyś na podstawie tego testu znalazł
swoją słabość i poszedł z nią na wojnę. Nie da się naprawić wszystkiego naraz, ale zawsze można zabrać się za pracę nad jednym zagadnieniem. Dam Ci kilka praktycznych porad, jak można to zrobić:
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Krok 1: Wybierz cechę, która najbardziej Cię osłabia.
Krok 2: Jeśli jesteś wierzący, pomódl się i poproś Boga, aby pomógł Ci pokonać tę słabość. Wiele razy doświadczyłem tego, że Bóg
uwielbia to robić. Kiedy poprosiłem o lekcję pokory, dostałem ją bardzo szybko. Bóg pragnie naszej wolności i radości, jeśli tylko będziesz
chciał, pomoże Ci wyrwać się z niewoli. Pośle Cię do właściwych ludzi, stworzy nowe okoliczności… Coś zrobi.
Krok 3: Zrób jedno postanowienie (jedno, a nie 10 – nie naprawiaj wszystkiego naraz) przeciwstawne do Twojej słabości. Jeśli na
przykład masz problem z planowaniem i przez to codziennie chodzisz
spać po 1.00, to postanów sobie, że do 23.00 będziesz w łóżku (na początku będzie to bardzo trudne).
Krok 4: Narysuj na kartce prostą, odręczną tabelkę z kratkami odpowiadającymi dniom miesiąca. Za każdy dzień, w którym uda Ci się
spełnić swoje postanowienie, wpisuj sobie X, rysuj uśmiech – cokolwiek, co Ci się podoba.
Krok 5: Nie podłamuj się tym, że Ci nie wychodzi. Ty masz się
starać, efekty są w rękach Boga.
Krok 6: Celebruj małe zwycięstwa.
Wiele razy walczyłem w ten sposób ze swoimi słabościami i muszę Ci
powiedzieć, że zawsze na początku strach przed taką konfrontacją jest paskudny, a niechęć do zmiany – wielka. Prawdopodobnie będziesz szukał
sobie wymówek: „Teraz jest zły czas” albo „Zrobię to po nowym roku”. Jeśli tylko zaczniesz – a możesz zacząć od razu i już pierwszego dnia odnieść
mały sukces – to poczujesz ogromną radość w sercu. Celebruj tę radość!
Jeśli uda Ci się „pokonać tydzień”, zrób małą ucztę: kawa plus ciastko czy
wino zwycięzcy – co tam lubisz. Jeśli jednak walczysz z obżarstwem lub
nałogiem alkoholowym, to jako nagrodę wybierz może wypad do kina.
Nawet nie wiesz, jak wielka radość pojawi się w Twoim życiu i jak
dobre efekty osiągniesz, kiedy zaczniesz brać swoje problemy za rogi
i rozwiązywać je jeden po drugim. Często przeceniamy wysiłek potrzebny do tego, aby wyjść z problemu, i nie doceniamy radości i korzyści płynących z jego pokonania. Ryba psuje się od głowy i – dodałbym
– również naprawia się od głowy. Zacznij od naprawy swoich finansów
w obszarze, który jest najbardziej zepsuty.

Masz też drugą opcję. Możesz liczyć na to, że rozwiązanie pojawi się bez Twojego wysiłku. Możesz na przykład grać w totka, czytać
książki motywacyjne, z których „dowiesz się”, jak przyciągać myślami
pieniądze. Możesz płacić fortunę za szkolenia, na których usłyszysz:
„Yes, you can!”. Możesz też oczywiście czekać na spadek albo – jeśli
prowadzisz firmę – na superkontrakt. Znam przedsiębiorców, którzy agresywnie oczekują klientów, ale nie szukają ich. Możesz jeszcze
kupić drzewko szczęścia z grosikami na szczęście, możesz nie kłaść
torebki na ziemię, żeby Ci pieniądze nie uciekły, i możesz na ścianie
powiesić obraz Żyda z monetą i sakiewką. Możesz na to zmarnować
swój czas i swoje pieniądze – ale to nie zadziała.
Prawdopodobnie oburzasz się teraz i myślisz: „A kiedy mój znajomy kupił drzewko szczęścia, na drugi dzień znaleźli się klienci na jego
mieszkanie”. Może i tak. Zepsuty zegar też dwa razy na dobę pokazuje
dobrą godzinę, tylko że przez pozostałe 23 godziny i 58 minut jest
nieprzydatny.
Jest jeszcze trzeci sposób. Opisany został w bajce o Twardowskim
– ale to niestety smutna rzeczywistość. Szatan kusił Jezusa na pustyni bogactwem świata, gdyby Ten mu się pokłonił. W Polsce zarejestrowanych jest około 15 000 gabinetów ezoterycznych. Do wiary we
wróżby przyznaje się mniej więcej 58% Polaków1. Branża ta w Polsce
w 2012 roku warta była blisko 2 miliardy złotych. Z kolei Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce ostrzega, że usługi ezoteryczne w Polsce świadczy około
100 000 osób. Nie wydaje się to nierealne, biorąc pod uwagę szarą
strefę oraz fakt, że mamy 15 000 „legalnych” gabinetów. Pokłoń się
diabłu, a dostaniesz, co chcesz, w sferze materialnej – rachunek przyjdzie z odroczonym terminem płatności. Dostatnie życie doczesne za
życie wieczne to dla mnie słaby interes. Jeśli zadasz sobie odrobinę
trudu, znajdziesz w Biblii wiele wątków, z których dowiesz się, co Bóg
myśli o wróżeniu. Przeczytaj o królu Saulu, który został przeklęty, kiedy poszedł do wróżki z Endor, oraz o Świętym Pawle, który w Rzymie
z pewnej kobiety wypędził demona wróżenia. Jeśli mimo wszystko
1

Bankier.pl, Justyna Niedbał, Branża ezoteryczna jest w Polsce warta miliony, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branza-ezoteryczna-jest-w-Polsce-warta-miliony-2690010.html, [dostęp 18.03.2018].
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uważasz, że dobrym interesem jest zapłacić wróżce 500 złotych za pomoc w wyborze nazwy firmy oraz daty jej uruchomienia – zrób, jak
uważasz, to Twoje życie.
Chciałbym, jeśli pozwolisz, rozprawić się z jeszcze jednym błędnym
przekonaniem na temat pieniędzy. Wiele razy spotkałem się z myśleniem typu „Biedny katolik to dobry katolik”. Pokłosiem tego myślenia
jest też stwierdzenie: „Wolę być biedny, ale szczęśliwy”. Zacznę od tego,
że w pewnych warunkach to stwierdzenie jest prawdziwe. Prawdą jest,
że chciwość jest korzeniem bardzo wielkiego zła. W dalszej części książki napiszę o tym, co robią niektórzy „wielcy” tego świata dla zysku i władzy. Prawdą jest też, że dobrze, jeśli osoba chciwa, której bożkiem jest
posiadanie, zazna biedy. Jeśli określasz wartość i godność swoją i innych
ludzi poprzez stan posiadania, byłoby dobrze, gdybyś doświadczył problemów finansowych, aby przekonać się, że pieniądze to nie wszystko.
Jeśli nie chcesz zarządzać swoimi pieniędzmi lub po prostu nie chce
Ci się pracować, powinieneś zostać poddany windykacji komorniczej.
Komornik bardzo szybko nauczy Cię liczyć pieniądze. Tak, niedostatek
może być dobrym lekarstwem i nauczycielem.
Jest jednak druga strona medalu. Zauważyłem, że pod stwierdzeniem „Wolę być biedny i szczęśliwy” często ukrywamy swoje lenistwo,
strach przed opuszczeniem strefy komfortu i niechęć do nauki oraz
rozwoju. Stajemy się tym biblijnym zarządcą, który dostał jeden talent
i zakopał go w ziemi, tłumacząc się, że robi dobrze. Wcale nie chciał
dobrze, bał się albo nie chciało mu się wysilić. Jeśli tak postępujesz,
to możesz sobie sto razy powtarzać, że wolisz być szczęśliwy i biedny
– ale nie będziesz czynił dobrze. Mało tego – nie będziesz szczęśliwy.
Sam dobrze wiesz, że rezygnacja z marzeń i śmiałych planów (pod
warunkiem, że są to dobre plany) wpędza człowieka w wegetację i nie
ma w sobie nic z ekscytującego i pełnego radości życia.
Nie zachęcam Cię, drogi Czytelniku, do pracoholizmu. Sam tkwiłem w tym problemie przez pewien czas i wiem, że to bagno. Zachęcam Cię do tego, abyś w przyzwoitym czasie pracy zawodowej (plus
minus osiem godzin dziennie) dał z siebie wszystko. Mogą zdarzyć
się dni, kiedy będziesz chciał nieco odpuścić – to dobre i normalne,
czasem trzeba odpocząć. Nie da się ciągle pracować na najwyższych
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Czy można być zamożnym i dobrze czynić? Czy można być bogatym,
dobrym człowiekiem? Jest to możliwe – kiedy z serca chcesz służyć Bogu,
a z tego wynika chęć służenia ludziom. Wówczas bogactwo staje się prawdziwym błogosławieństwem. Trzeba też, abyś chciał być wolny od przywiązania do wartości materialnych. Pisząc „dobry człowiek”, odnoszę się
do wartości chrześcijańskich, które uznaję – to jest dla mnie kryterium
określania tego, co jest dobre, a co złe. Jeśli podzielasz ze mną to kryterium, przedstawię Ci kilka osób, które były bogate i czyniły dobrze.
Zacznijmy od Abrahama. Posiadał majątek tak wielki, że pastwiska
nie potrafiły pomieścić trzody jego i Lota. Razem z nim wszedł wtedy na górę i powiedział, że ma sobie wybrać lepszą ziemię, a on zajmie tę część, której Lot nie będzie chciał. Gdyby dzisiaj przy podziale
spadku krewni mieli takie samo podejście… Często troje rodzeństwa
nie potrafi dogadać się, jeśli chodzi o jedną działkę, a tu w grę wchodził ogromny, jak na tamte czasy, majątek. Abraham po prostu ustąpił.
Mało tego, kiedy jego bratanek Lot został pojmany, Abraham ze swymi
sługami poszedł go odbić, ryzykując życie. Nie był niewolnikiem swojego majątku, on po prostu chciał syna. Kiedy Bóg dał mu syna, nie
był też niewolnikiem swojego syna, bo był gotów go ofiarować na Boże
polecenie. Zastanawiałem się kiedyś, co on wtedy myślał. Potraktuj to,
proszę, jako gdybanie – uważam, że Abraham tak mocno wierzył Bogu,
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obrotach. Pojawią się też takie dni, gdy trzeba będzie zostać w pracy
kilkanaście godzin. Wyjątki są OK – tylko nie rób z nich, proszę, reguł.
Podam Ci przykład. Staram się wychodzić z biura między 16.00
a 17.00. Kiedy ktoś chce się ze mną umówić na spotkanie o 19.00, odmawiam, bo w tym czasie zajmuję się rodziną. Zdarza się również tak,
że pojawia się awaria i trzeba się dostosować. Raz na naszym osiedlu
w czasie ostrych mrozów zamarzła woda w kilku zajętych już mieszkaniach. Nie znaliśmy źródła awarii, budynek był dobrze ocieplony,
ogrzewany. Wydarzyło się to w niedzielę po południu. Ja z założenia
i przekonania nie pracuję w niedziele, ale takie sytuacje koniecznie
wymagają interwencji. Nie powiem wtedy: „Przepraszam, ale ja ten
czas spędzam z rodziną”. Trzeba rozumnie odróżniać sytuację wyjątkową od złego nawyku. Ogranicz swój czas pracy, ale gdy pracujesz,
daj z siebie wszystko.
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że spodziewał się, iż wskrzesi On Izaaka, nawet jeśli złoży go w ofierze.
Trzymał się obietnicy Boga, że będzie mieć syna – i koniec.
Drugi ciekawy człowiek to zamożny uczeń Pana Jezusa, Józef
z Arymatei. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, ofiarował on nowy grób
dla swego Pana. Poprosił też Piłata o ciało Jezusa. Postaw się na jego
miejscu. Dysponujesz dużym majątkiem, jesteś znaną osobą i masz
publicznie wesprzeć osobę, która została zamordowana za sprawą spisku wpływowej grupy Żydów. Poszedłbyś prosić o ciało czy bałbyś się,
że Ciebie też wykończą jako Jego ucznia?
Święta Jadwiga, królowa, matka siedmiorga dzieci – ze skromnością i bardzo aktywnie zajmowała się fundacją kościołów, klasztorów
oraz wsparciem chorych i ubogich. Zorganizowała wędrowny szpital
dla ubogich oraz szpital dla trędowatych. Jej królewski majątek nie był
przeszkodą w pobożnym życiu. Był narzędziem, którym posługiwała
się dla czynienia większego dobra.
Człowiekiem bardziej nam współczesnym jest Święty Maksymilian Kolbe. Znamy go głównie przez jego męczeńską śmierć – niewielu wie, że był doskonałym przedsiębiorcą i osobą wprowadzającą
wielkie innowacje. Chodzenie w dziurawych butach nie przeszkodziło
mu w zbudowaniu na 28 hektarach największego zakonu na świecie
(760 kapłanów) i największego wydawnictwa w Polsce. Nakład „Rycerza Niepokalanej” sięgał przed wojną miliona sztuk. Gdyby Święty
Maksymilian żył dzisiaj, to dysponowałby serwerami większymi niż
Google, a Facebook miałby w Niepokalanowie bardzo poważną konkurencję. Święty Maksymilian jeszcze przed wojną zlecił zrobienie
pasa startowego w Niepokalanowie i posłał kilku braci na kurs pilotażu. Miał w planie kolportować „Rycerza Niepokalanej” samolotami,
aby szybciej i w niezależny sposób docierał on do odbiorców.
Dla mnie te postaci są inspirującym przykładem – miały odwagę
w działaniu, śmiałą wizję i konsekwentnie realizowały plan. Ile miliardów nie dostałyby do ręki, zrobiłyby z nich dobry użytek, bo Bóg
był dla nich numerem jeden, a z tego wynikała chęć służenia ludziom.
To nie oznacza, że zaraz wszyscy powinniśmy rozkręcać wielkie
firmy i przedsięwzięcia. Ktoś w tych firmach przecież musi pracować.
Chciałbym Cię zachęcić, abyś na maksa robił to, co teraz robisz. Obudź

się! Tak, pobudka! Jeśli jesteś murarzem, zostań najdokładniejszym
i najbardziej wydajnym murarzem w swojej firmie. Zacznij od siebie
wymagać, nawet jeśli inni od Ciebie nie wymagają – tak mówił Święty
Jan Paweł II. Na pewno zaczniesz więcej zarabiać – jeśli nie tam, gdzie
pracujesz, to w innej firmie. Zobaczysz, że mimo iż zrobisz w ciągu dnia
więcej, będziesz mniej zmęczony po ośmiu godzinach pracy. A do tego
więcej zarobisz – czy to nie dobry interes? Lenistwo i obijanie się męczą
bardziej niż ciężka praca. Nie wierzysz? Kiedy czas szybciej mija? Gdy
zasuwasz czy gdy pracujesz na wolnych obrotach?
W tabeli poniżej opisałem dla Ciebie powtarzające się modele wydawania pieniędzy, które zaobserwowałem wśród klientów. Gdzie byś
się umieścił?
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Sposób
wydawania
pieniędzy

Inwestowanie
i dzielenie

◆ Oszczędza
każdy grosz,
◆ ciepła kąpiel
to zbędny
luksus;
◆ „Trzeba
oszczędzać”
– powtarza
wiele razy
dziennie.

◆ Rejestruje każdy
wydany grosik,
◆ spędza bardzo
dużo czasu
na szukaniu
oszczędności,
◆ nie zaciąga
kredytów,
◆ negocjuje do
samego końca
i z trudem rozstaje
się z pieniędzmi

◆ Nie stać go
na pomaganie
innym,
◆ nie inwestuje,
bo obawia się,
że może stracić
pieniądze.

◆ Wydaje
100%
wszystko, co
PRZEKAŹNIK
zarabia,
◆ pieniądze
palą mu
dziurę
w kieszeni,
dopóki ich
nie wyda.

◆ Nie wie dokładnie,
ile zarabia i ile
wydaje,
◆ płynie z prądem,
◆ liczy, że jakoś to
będzie,
◆ unika kredytów,
dopóki to jest
możliwe,
◆ stara się płacić na
czas, ale zdarza
się, że zapomina
o rachunku lub
fakturze.

◆ Czasem pomaga,
◆ robi to w sposób
niesystematyczny,
◆ kieruje się
głównie
emocjami,
◆ jeśli
krótkookresowo
ma więcej
pieniędzy, stara
się zainwestować,
ale najczęściej
kiepsko to
wychodzi.

SKNERA
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Zarządzanie
swoimi pieniędzmi
i podejście do
zadłużenia

◆ Jeśli zarządza
ELEGANCKI ◆ Wydaje
więcej, niż
swoimi finansami,
NIEWOLNIK
zarabia,
to w taki sposób,
który wybiela jego
◆ finansuje to
działalność.
kredytami
konsu◆ Widzi fakty
menckimi,
bardziej
limitami
optymistycznie,
na kartach
niż powinien,
i w rachunku. ◆ bardzo biegle
porusza się
w ofertach
produktów
finansowych
i żongluje kredytami,
◆ często płaci
z opóźnieniem.
◆ Bankom stara się
płacić na czas, póki
może.

◆ Pomaga, jeśli
zyska dzięki temu
prestiż i uznanie,
◆ szuka bardzo
zyskownych
inwestycji, licząc,
że spłaci swój
dług „złotym
strzałem”.
◆ W związku
z tym, że nie
ma pieniędzy,
finansuje
inwestycje
kredytem.
◆ Kiedy inwestycje
nie wychodzą,
zostaje z długiem.

◆ „Ja tego nie
◆ „Pieniądze nie są
„JA SIĘ
dotykam,
dla mnie ważne”.
TYM NIE
INTERESUJĘ” ◆ pieniądze
trzyma żona”.

◆ Sfera materialna
człowieka nie jest
ważna, ja się tym
nie zajmuję.

DOBRY
ZARZĄDCA

◆ Wydaje
mniej, niż
zarabia,
◆ jest
oszczędny
we własnej
konsumpcji
i hojny
w dawaniu.

◆ Rejestruje swoje
◆ Systematycznie
przychody
i mądrze pomaga
i wydatki,
(na przykład
płaci dziesięcinę),
◆ unika zadłużenia,
◆ szuka mądrych,
◆ planuje wydatki,
bezpiecznych,
◆ ma cele finansowe,
zyskownych
◆ płaci w terminie
i etycznych
lub przed
inwestycji.
terminem.
◆ Pomnaża
majątek z myślą
o dzieleniu się
z innymi.
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Pewnie można określić jeszcze więcej typów podejścia do zarządzania pieniędzmi. Postanowiłem natomiast skupić się na tych najbardziej popularnych, które miałem okazję poznać. Do której grupy
byś się zapisał? Ja na początku kariery zawodowej starałem się być
dobrym zarządcą, później na kilka lat zostałem eleganckim niewolnikiem, aby po tym doświadczeniu ponownie próbować sił jako dobry
zarządca.
Podsumowując ten rozdział:
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Zastanów się, czy to, co myślisz o zamożnych osobach, pomaga Ci
oraz jest uczciwe.
Zastanów się, jakie poglądy na temat zarabiania, inwestowania
oraz wydawania pieniędzy były obecne w Twoim domu rodzinnym.
Jaki to ma wpływ na Twoje obecne przekonania?
Rozważ, czy wszystkie te poglądy były właściwe.
Przemyśl, jak możesz zawalczyć ze swoją słabością, która wpływa
na Ciebie oraz Twoją sytuację finansową.
Prześledź jeszcze raz formułę składającą się z sześciu kroków, która przydaje się w udoskonalaniu cech potrzebnych do rozwoju sfery
finansowej.
Zweryfikuj swoje poglądy na temat posiadania pieniędzy. Czy uważasz, że możesz być dobrym zarządcą?
Sprawdź, który z podanych typów zarządzania finansami najbardziej odpowiada Twojemu sposobowi wydawania pieniędzy.
Zastanów się, jak najlepiej doprowadzić do zwiększenia możliwości finansowych.
Na koniec możesz sobie zadać pytanie: po co to wszystko? Czy temat zarządzania pieniędzmi jest aż tak ważny? Wiele razy się nad tym
zastanawiałem i znalazłem odpowiedź w Ewangelii:
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem
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nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć.
Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie
(Łk 16, 10–13).
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Po wszystkich doświadczeniach, które mnie spotkały, dotarło
do mnie, że Bóg chce być na pierwszym miejscu w naszych sercach,
a jego głównym rywalem są właśnie pieniądze. Jeśli wydaje Ci się
to niemożliwe, odpowiedz sobie, proszę, na pytanie, ile razy dziennie myślisz o pieniądzach, a ile o Bogu. Sposób, w jaki zarządzamy
naszymi aktywami, obnaża nasz charakter. Ile zła na tym świecie
zrodziło się z nieuporządkowanego pragnienia bogactw i związanej
z nimi władzy? Wojny, które pochłonęły setki milionów ofiar, wybuchają przecież najczęściej z tego powodu, że ktoś chce mieć zbyt dużo.
Rozwody, kłótnie w rodzinie, kradzieże, zawiść – wymieniać można
jeszcze więcej. To nie my mamy być sługami mamony, tylko pieniądz ma służyć nam – warto się tego uczyć, aby stawać się lepszym
człowiekiem.
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