
� Wol ność fi nan so wa to nie jest wy ścig z in ny mi

Spra wa przed sta wia się zu peł nie ina czej w przy pad ku „wol -

no ści fi nan so wej”.

Tu taj de fi ni cja jest bar dzo pre cy zyj na: wol ność fi nan so wą

osią gasz wte dy, gdy two je pa syw ne (a więc nie wy ma ga ją ce two -

jej pra cy) do cho dy, w for mie go tów ki, sta le prze wyż sza ją po -

ziom two ich nor mal nych, co mie sięcz nych wy dat ków. 

Dzię ki te mu, że to ty sa ma de fi niu jesz swój „opty mal ny”

po ziom co mie sięcz nych wy dat ków, i nie zbęd ny do ich po kry -

cia po ziom go tów ki, nie mu sisz się z ni kim po rów ny wać

i z kim kol wiek ści gać. O tym, czy osią gnę łaś wol ność fi nan so -

wą, czy jesz cze nie, nie de cy du je względ na po zy cja spo łecz na.

Po rów nu jesz je dy nie, na ile two je pa syw ne do cho dy po kry wa -

ją two je nor mal ne co mie sięcz ne wy dat ki! 

Na wy so kość obu tych po zy cji masz – szczę śli wie – bez po -

śred ni wpływ:

�W od nie sie niu do Pa syw nych do cho dów: to ty bu du -

jesz sys te ma tycz nie ich wy so kość, po więk sza jąc wiel -

kość swo je go port fe la nie ru cho mo ści,

�W od nie sie niu do nor mal ne go po zio mu wy dat ków:

to ty kon tro lu jesz swo je po trze by, choć wy ma ga to od

cie bie tro chę dys cy pli ny. 

Dzię ki te mu, że de fi ni cja two jej wol no ści fi nan so wej jest

pre cy zyj na, to trud no jest ci prze ga pić mo ment, w któ rym sta -

jesz się „wol na fi nan so wo”. Z dru giej stro ny, czło wiek, któ re go

ce lem jest osią gnię cie „bo gac twa”, ni gdy do koń ca nie bę dzie

miał pew no ści, czy już cel swój osią gnął, czy jesz cze nie. Wy -

star czy, że w oko li cy po ja wi się gru pa osób bo gat szych od nie -

go. Ty na to miast bę dziesz do kład nie wi dzia ła, że po ziom two -

ich co mie sięcz nych pa syw nych do cho dów prze kro czył po ziom

two ich co mie sięcz nych wy dat ków. Po ja wie nie się no wych bo -

ga tych są sia dów w two jej oko li cy ni cze go w tym za kre sie nie

zmie ni.

Osią gnię cie wol no ści fi nan so wej da ci za tem kom fort psy -

chicz ny, któ re go mo gą nie mieć naj bo gat si na wet Po la cy. 
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� Czy trze ba być bo ga tym, aby osią gnąć 

wol ność fi nan so wą?

Wie lu bo ga tych Po la ków oraz wie lu spo śród gro na naj le -

piej za ra bia ją cych me ne dże rów nie osią gnę ło wol no ści fi nan -

so wej. Nie są oni w sta nie z dnia na dzień zre zy gno wać ze swo -

jej pra cy bez ko niecz no ści jed no cze sne go moc ne go za ci śnię -

cia pa sa i zre zy gno wa nia ze swo je go wy so kie go stan dar du

ży cia. Ze stan dar du ży cia, do któ re go są przy zwy cza je ni, lub

któ ry „wy mu sza” na nich oto cze nie, w któ rym ży ją i któ ry trak -

tu ją ja ko nor mal ny. 

Dzie je się tak dla te go, że ich im po nu ją ce ma jąt ki – wil le

w pod war szaw skim Kon stan ci nie, luk su so we sa mo cho dy,

dział ki na Ma zu rach, ko lek cje dzieł sztu ki, czy apar ta men ty

wa ka cyj ne w po łu dnio wej Fran cji – nie przy no szą na bie żą co

go tów ki. Wręcz od wrot nie – ma jąt ki te po chła nia ją ogrom ne

kwo ty, zna czą co pod no sząc i tak już bar dzo wy so ki po ziom

wy dat ków po no szo nych co mie siąc. 

Z dru giej stro ny, bo ga tym Po la kom oraz naj le piej za ra bia -

ją cym me ne dże rom jest oczy wi ście du żo ła twiej zbu do wać

swo ją wol ność fi nan so wą niż na uczy cie lo wi WF w gim na zjum,

za ra bia ją ce mu 2000 zł mie sięcz nie. W ich przy pad ku wy star -

czyć mo że zmia na struk tu ry ich ma jąt ku z ta kie go, któ ry 

wyko rzy stu ją głów nie na wła sne po trze by, na ta ki, któ ry ge ne -

ru je do cho dy, lub prze zna cze nie czę ści środ ków do tych czas

wy da wa nych na kon sump cję, na na by wa nie ma jąt ku przy no -

szą ce go do chód. 

A za tem, aby osią gnąć wol ność fi nan so wą nie wy star czy

mieć du ży ma ją tek. Trze ba do niej świa do mie dą żyć. Nie moż -

na wol no ści fi nan so wej osią gnąć „przez przy pa dek”. Do wo dem

na to są ci, któ rzy tra fi li ma gicz ną 6 w to to lot ka, a nie po tra fi -

li z tej szan sy umie jęt nie sko rzy stać. Czę sto wy gra na za miast

przy nieść im wol ność, do pro wa dza ła do wie lu nie szczęść.

Pod su mo wu jąc. Osią gnię cie bo gac twa jest trud ne. Ale na

szczę ście wol ność fi nan so wa nie jest tym sa mym, czym bo gac -

two, a swo ją wol ność fi nan so wą mo żesz zbu do wać sa ma, ko -
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