
Je śli do tar łaś do tej stro ny książ ki, to jest to bar dzo do bry znak.

Ozna cza, że al bo po pro stu do brze ci się czy ta to, co na pi sa li -

śmy, al bo pre zen to wa ne przez nas tre ści tra fi ły ci do prze ko na -

nia i za in spi ro wa ły do my śle nia o bu do wa niu wol no ści fi nan -

so wej. Cie szy my się.

7.1. Czy wol ność fi nan so wa jest też dla mnie?

� Masz wąt pli wo ści, czy wol ność fi nan so wa 

to nie jest tyl ko mrzon ka?

Praw do po dob nie py ta nie, ja kie so bie te raz za da jesz, brzmi:

czy wol ność fi nan so wa jest tak że dla mnie, czy ja jej chcę? Co

mia ła by ozna czać prak tycz nie w mo im przy pad ku?

Nie są to ła twe py ta nia. Więk szość z nas nie po tra fi spre cy -

zo wać, cze go ocze ku je od ży cia i ży je „z dnia na dzień” pod

wpły wem opi nii in nych lu dzi lub pod wpły wem mniej lub bar -

dziej sil nych mar ke tin go wych im pul sów. Na wet ci, któ rzy wie -

dzą, cze go chcą, nie są wol ni od obaw i wąt pli wo ści. Ostat ni

kry zys go spo dar czy do sko na le ujaw nił, że nie ma rze czy pew -

nych. Zban kru to wa ły wiel kie fir my, lu dzie wo kół nas po ka za -

li swo je praw dzi we umie jęt no ści me ne dżer skie, w wie lu kra -

jach upa dły au to ry te ty.

Po nie waż nie je ste śmy eks per ta mi od ludz kiej du szy, nie

bę dzie my się si lić na pró by pod po wia da nia ci, co mo że być

two ją pa sją i sen sem ży cia. Wie my na to miast, że tym, co do -

sko na le po ma ga szu kać od po wie dzi na te py ta nia, a gdy je znaj -

dziesz, na peł niać ży cie two ją wła sną tre ścią – jest wol ność fi -

nan so wa. 

W O L N O Ś Ć  F I N A N S O WA
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C Z A S  N A  R E F L E K S J Ę  

Choć ostat nio fir my sa mo cho do we na rze ka ją na ostre wy -

ha mo wa nie sprze da ży no wych sa mo cho dów, to i tak oko ło

300 000 no wych sa mo cho dów znaj du je co ro ku na byw ców

w Pol sce. No wy sa mo chód mo że zwięk szyć twój kom fort ży cia,

je śli do tej po ry jeź dzi łaś au to bu sa mi. Je śli wy mie niasz sa mo -

chód na now szy mo del, to pew nie na wet nie po pra wiasz so bie

kom for tu ży cia, a uzy sku jesz je dy nie wzrost swo je go pre sti żu.

Kup no no we go sa mo cho du to wy da tek, co naj mniej

30 000 zł. Za ta ką kwo tę go tów ki mo żesz już re al nie przy stą pić

do roz po czę cia pro ce su bu do wa nia two jej wol no ści fi nan so -

wej. To nie jest mrzon ka!

� Wol ność fi nan so wą bę dzie ci ła twiej osią gnąć

niż stać się „bo ga tą”

Wol ność fi nan so wa, tak jak my ją ro zu mie my i o niej mó -

wi my, nie jest toż sa ma z „by ciem bo ga tym”. Wie lu bo ga tych

lu dzi to za dłu że ni ban kru ci lub nie wol ni cy swo je go bo gac twa.

Czę sto jest owo bo gac two dla nich ce lem sa mym w so bie, al bo

me to dą na to wa rzy skie ist nie nie. 

W od róż nie niu od bo gac twa, wol ność fi nan so wa ma być

me to dą, po zwa la ją cą na praw dzi we wy ra że nie sie bie. Na ta kie

ży cie, nieko niecz nie w naj więk szym bo gac twie, gdzie ro bisz

pew ne rze czy nie dla te go, że mu sisz je ro bić, ale dla te go, że

chcesz je ro bić. Na psy chicz ny kom fort i spo kój umy słu, któ re

po zwo lą ci być au ten tycz ną, swo bod ną, ta ką, ja ką je steś na -

praw dę, a nie ta ką, ja ką ro lę od gry wasz w te atrze ży cia. 

� Wol ność fi nan so wa da ci wol ność wy bo ru

Pre zen to wa na ci kon cep cja wol no ści fi nan so wej nie za prze -

cza i nie ne gu je ota cza ją cej cię rze czy wi sto ści. Wie my, że masz

swo je ra chun ki do za pła ce nia, ro zu mie my, że masz swo je

mniej lub bar dziej pod sta wo we po trze by i am bi cje. My też je

ma my. Dla te go też wol ność fi nan so wą ro zu mie my bar dzo pro -

sto i prag ma tycz nie. 
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