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Pénzügyeink

a Siker
Dusik Andrea, pénzügyi tanácsadó írása



Leírom a szót, ízlelgetem, forgatom a nyelvemen.

És fölidéződik bennem egy sorozatkép a múltból:
•	az	első	hódítás	és	szerelem	az	óvodában;
•	az	első	felvételi	a	zenetagozatos	iskolában;
•	az	első	házi	hangverseny,	amikor	nagy	közönség	előtt	kellett	
 játszani a gordonkán, vagy más alkalommal szólót énekelni;
•	az	első	atlétikaverseny;
•	az	első	megnyert	úszóverseny;
•	az	első	tojásrántotta;
•	a	gimnáziumi	felvételi;
•	az	érettségi;
•	az	első	táncverseny;
•	a	nyelvvizsga;
•	az	államvizsga;
•	a	gyermekem.

Ezeken nem gondolkodtam, csak úgy jöttek, tolultak a fejembe a tör-
ténések.
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Most pedig összehasonlítom azzal, amit ismerőseim – felnőttek, gye-
rekek, férfiak nők – válaszoltak: sok pénz, jó kocsi, nyaralások, uta-
zások, előléptetések, jó bizonyítvány, jó állás, külföldi munka, külföl-
di ösztöndíj. Ám volt, akinek már az is siker lett volna, ha kap egy ál-
lást – bármilyet!

Itt többen kötötték a sikert és annak jelentését a pénzhez, a vagyon-
hoz. Ugyanakkor éppen a 12 éves lánykám definiálta úgy a sikert, mint 
a vágyainak a beteljesülését.

Miért van ez így?
Mást jelent a siker, ha valaki föltesz nekünk egy kérdést, és arra igyek-

szünk válaszolni, és megint mást, ha a saját sikereinket kell megnevez-
ni és értékelni magunknak?

Esetleg egy elvárásnak felelünk meg? Mert a gondos, lelkiismeretes 
családanyát, aki örömmel és odaadással teszi a dolgát, gondozza a gyer-
mekeit, a család idős szüleit, ritkán tekintjük a siker mintaképének, pe-
dig ő is az! Ám ez olyan átlagosnak, olyan szürkének tűnhet például a 
sikeres ingatlanfejlesztő mellett.

Vagy mást értékelünk annak, ha már túl vagyunk rajta, és mást, ami-
kor még csak vágyunk rá?

Akkor hát mégis, mi a siker? Ha elérünk valamit, amit kitűztünk ma-
gunk elé? Vagy visszanézve bármi, az életünk akár legapróbb eseménye 
is lehet siker? Valami nagy-nagy dolognak kell lennie? Vagy egy jól si-
került vacsora is ide tartozik? Így is mondjuk: …jól sikerült.

Meg kell állapítanom, hogy mindkettő az. Mindkettő igaz. A múlt 
eredményeinek sikerként való értékelése viszont jelentős, szinte mági-
kus erőt ad ahhoz, hogy hinni tudj Magadban, elhidd, hogy képes vagy 
sikereket, eredményeket elérni.
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Mit gondolsz? Szánunk mi, nők időt arra, hogy számba vegyük és el-
ismerjük az eredményeinket? Veled mikor történt meg utoljára − ha va-
laha is megtörtént −, hogy csodáltad Magad a teljesítményedért? Volt 
már olyan, hogy este hátradőlve a foteledben végiggondoltad, hogy mi 
mindent vittél végbe aznap, az elmúlt egy évben, egész életedben?

Tudod, hogy miért érdemes ezt végiggondolnod? Mert ezekből az apró 
mozaikokból épült föl a mai életed, az a lény, aki ma vagy. Tedd meg egy-
szer! Rádöbbensz, hogy sokkal sikeresebb vagy, mint gondolnád.

Ez amolyan önéletrajzzá fog kerekedni, de nem abból fog állni, hogy 
hol és milyen iskolákat végeztél, milyen diplomákat, tudományos fo-
kozatokat szereztél meg: különleges önéletrajz lesz. Csupa olyan bekez-
désből fog állni, amiben az élettapasztalataid, az átélt élményeid, az ér-
zéseid lesznek a főszereplők.

Értékeld közben a képességeidet, ismerd el azt, amit elértél, ne le-
gyen magától értetődő, hanem tekintsd nagy dolognak, és légy büsz-
ke Magadra!

Mit tapasztalsz? Hogyan látod Magad? Milyennek látod Magad? Ha 
sikerült számba venni a jó dolgokat, ha sikerült építő jellegű tanulságo-
kat levonnod még az általad kudarcnak ítélt helyzetekből is, akkor he-
lyén van az önbecsülésed és az önértékelésed. És ha leírtad mindezt, ak-
kor helyén is lesz, mert ott van előtted az örök bizonyíték.

Mondhat Neked bárki bármit, már nem tud megingatni a Magadba 
vetett hitben, mert ha egyszer képes voltál rá, valamire, akkor bármi-
kor újra meg tudod csinálni.

A fenti folyamat során amolyan hasznos mellékhatásként lelki fittség-
re tehetsz szert, ami segítségedre lehet a meggazdagodásban is.

Egyszer meg kellett fogalmaznom a számomra három legfontosabb 
dolgot, amit szeretnék, ha valóra válna, de csak az, és pontosan úgy, 
ahogy én kívánni fogom. Azt hittem, ripsz-ropsz menni fog. Le is kel-
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lett írnom, és szigorú határidőm is volt. Ekkor jöttem rá, hogy ez mi-
lyen nehéz. A három kívánságom három különböző területet jelent az 
életemben: a karrieremet, az anyagi javakat és a lelki fejlődést.

E harmadikon akkor hirtelen magam is meglepődtem, csodálkoz-
tam, mégis az első gondolatom volt. Kezdésként szinte csak három szót 
írtam le, aztán egy hét leforgása alatt kibontottam annyira, hogy egy-
egy A5-ös oldalon fért csak el.

Leírtam, hogy mit szeretnék, leírtam, hogy miért szeretném, leírtam, 
hogy hogyan járulna ez hozzá a fejlődésemhez, miért lenne ez jó ne-
kem, a gyermekemnek, a családomnak, és leírtam, hogy érezném ma-
gam, mit gondolnék én saját magamról, és hogy vajon mit gondolná-
nak, éreznének a szeretteim, hogyan tekintenének rám.

Mindeközben tudod mit jártam végig gondolatban? A sikerhez, a sa-
ját sikeremhez vezető utat. Elejétől a végéig. És nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy a mennyekben éreztem magam, euforikus öröm töl-
tötte be a szívemet, a lelkemet.

Vagyis már itt, ezen a ponton éreztem a siker ízét, az eredményesség 
jutalmát.

Az apró ráadás pedig az, hogy látom beteljesülni azt a három kívánsá-
got, és minden egyes pici jelnél érzem azt a félelmetes erőt, amit az je-
lentett, hogy leírtam, amit szeretnék, amire vágyom.

Rá kellett jönnöm, hogy a siker nem kizárólag a megérkezés, hanem 
az első mozzanattal megkezdődik a folyamat, és ha nem ijedsz meg 
attól, hogy megkapod, amit kértél, belekerülsz életed flow-jába, ami 
egyenesen visz a célba, mint egy sebes folyó, ami kanyarogva, de bizto-
san eljut végcéljához, a tengerhez.
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a Siker tervezHető

Most már csak azt kell eldöntened, hogy Neked mi a tengered, mik a 
Te vágyaid, álmaid, s ezeket ötletszerűen akarod elérni és megélni, vagy 
előre elhatározod, hogy mi az, aminek örülni szeretnél, mert ezek lesz-
nek a leendő sikered, s végül a sikeres életed építőkövei.

És most jól látod, el is érkeztünk egy sokat szajkózott módszerhez, 
a célokhoz, a célkitűzéshez. Tehát mit kell tenned, hogy elmondhasd 
Magadról: SIKERES VAGYOK!!!

A ma döntései határozzák meg a holnapod. Bármit is szeretnél el-
érni az életben, a legnehezebb tényező az, hogy időbe telik, míg megje-
lennek az első eredmények. Lehet, hogy nagyon sok időbe.

Mindegy, hogy le akarsz fogyni 20 kilót, vagy ki akarsz keveredni az 
adósságaidból, a mai életedet kell – lehet, hogy drasztikusan – megvál-
toztatnod, bár a látható, kézzelfogható eredmény lehet, hogy egy évet 
is várat magára.

Ez a legnehezebb időszak. Segítőtársad lehet ebben a küzdelemben – 
amikor ellen kell állnod például a sütiknek, meleg cipóknak, élmény-
vásárlásoknak – az, ha visszatekintesz a múltba, és ekkor világosan lá-
tod, hogy pontosan az a tett vezetett a jelenlegi állapotodhoz, amit ép-
pen most is készülnél megtenni. Aztán emlékeztesd magad arra, hogy 
az a ma hozott és meglépett jó döntés vezet el oda, ahol „holnap” akarsz 
lenni.

A siker egyik mércéje mai világunkban a pénz, az anyagi javak meny-
nyisége és minősége. Talán nem véletlen, hogy mindenki vágyik rá, 
akár elismeri, akár nem.

A „gazdagsághoz” – ha még nem fürdesz az élményében – elsősorban 
új pénzügyi szokások kialakítása szükséges. Kezdetnek a két legfonto-
sabb ilyen szokás:

1. Ne vásárolj hitelre, rakd össze előre, tehát tervezz!
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2. Mindig kérdezd meg magadtól, hogy igazán elengedhetetlenül  
szükséges-e az, amit éppen készülsz megvenni.

Meg kell tenned, akkor is, ha fáj. Akár formás testet kezdünk el 
építeni, akár vagyont, az időnként fáj. Megtakarítani, befektetni, hoz-
zá még tanulni is, és nem megvenni az áhított dolgot, ez fájhat. Aztán 
kialakul ez a tudatos vásárlásnak nevezett szokás, idővel ez lesz a ter-
mészetes, majd eljön az a pillanat, amikor magad is hitetlenkedve állsz 
a saját múltbeli vásárlásaid előtt – valljuk be, szinte mindenki talál-
na olyan valamit, amit soha nem vett elő, csak addig volt fontos, amíg 
nem birtokolhatta.

A siker életmódváltás, hosszú folyamat, és nem egy egyszeri, 90 
napos diéta. Lehet, hogy próbáltál már okosabban költeni, mégis el-
vétetted? Határoztad már el azt, hogy megszabadulsz a hitelkártyád-
tól, maradéktalanul feltöltötted, aztán mégis megtartottad, mondván, 
jól jöhet még valamikor? Vagy tettél már elhatározást arra, hogy gon-
dolsz időskori önmagadra, és nyugdíjtőkét építesz; elhatározod, aztán 
vársz egy napot, majd minden újabb napon vársz még egy napot? Ezért 
kell megtanulni látni a tengert! Mert kevesebbet költhetek ma, és ez 
ma fáj. Nem könnyű, hiszen ha az lenne, mindenki kivétel nélkül si-
keres lenne, és annak is vallaná magát. Hogy legyen erőd és kitartásod 
minden körülmények között, ahhoz elköteleződés kell a tengered mel-
lett. Mit gondolsz, ha a tudósok, kutatók föladták volna munkásságu-
kat – gondolj például Teslára –, élhetnénk a ma megszokott kényel-
münkben? Azért pedig, hogy elérd a célod, kellenek a ma apró, pici po-
zitív változásai, változtatásai, felelősségteljes döntései. A Minerva 2010. 
szeptemberi első számában pontosan leírtam, hogy ezt hogyan tedd: ja-
vaslom, olvasd el újra!

Ha betartod a szabályokat, garantáltan megérkezik életedbe mind a 
személyes, mind a pénzügyi siker.



 54           2010. november

    Pénzügyeink

|

a Siker kulcSa 

1. az alapoS öniSMeret
Miért és mit vásárolsz, mire költesz? Mi az, ami aggódással tölt el? 

Miért érzel így? Netán lelkiismeret-furdalásod is van?
Válaszold meg a kérdéseket, így megértheted a saját belső miértjeidet, 

hogy miért is vágysz valamire, mérlegeld a mellette és ellene szóló ér-
veket egyaránt.

Minél többször és minél alaposabban megteszed, annál világosabban 
látod, hogy a vásárlások, a költekezések hogyan szolgálnak Téged, és 
annál könnyebb lesz racionálisan dönteni és felismerni a veszélyeket, 
visszatartani a könnyelműséget.

Ez a gondolkodásmód, átragadva életed minden területére, nemcsak 
a pénzügyi sikert hozza meg, hanem a személyes sikeredet is.

2. egyértelMű, konkrét célok MegHatározáSa
Ebbe a körbe minden belefér, a napi teendőktől az életre szóló tervig, 

sőt az is, amit hagyni akarsz magad után ezen a világon.
De ne az orrod után menj, találomra, hanem a vágyaid megvalósítá-

sa felé, és láss távlatokban! Merj nagyot álmodni!
Milyen a jó cél? Reális, elérhető, pontosan meghatározott, mérhető 

(a világbéke nem lehet személyes célod!), van határideje, kézzel fogha-
tó, ha elérted, és le van írva!

Ezután mindig tudod, merre fordítsd a fejed.

3. időgazdálkodáS
Igyekezz a napodat jól beosztani! Tervezd meg az idődet! Az idő fon-

tosabb, mint a pénz. Az idő mennyisége korlátozott, soha nem lesz a 
nap 24 óránál több. Míg a pénz végtelen: mindig lehet több pénzt sze-
rezni. (Bár nem biztos, hogy önmagában a több pénz megoldja az éle-
tünket és a problémáinkat. Gondolj a lottónyertesekre, akik jó esetben 
egy-másfél év múltán ugyanott vannak, ahonnan elindultak, ha nem 
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rosszabb helyzetben a sok megvásárolt költség – (pl. nagyobb ház, nya-
raló, több kocsi, hobbik, iskolák) – miatt.

A jövedelmedet jelentősen meghatározza az, hogy hogyan használod 
ki az idődet. Minél magasabb az óradíjad, azaz minél több pénz tudsz 
keresni adott idő alatt, annál eredményesebb is tudsz lenni.

4. vedd Magad körül Segítőkkel!
Emberekkel, akik támogatnak, akik építik az önbecsülésed, akik gon-

dolkodásra és tettekre sarkallnak, akik melletted vannak, ha elesel, és 
addig nem tágítanak, amíg föl nem állsz, akik tanácsot adnak, és akik 
nemcsak bólogatnak Neked, nemcsak azt mondják, amit hallani szeret-
nél, hanem képesek az építő kritikát is kimondani.

Minél több ilyen ember vesz körül, annál jobban fogod érezni Ma-
gad, annál értékesebbnek fogod tartani és látni Magad, és annál köny-
nyebben tudod kezelni az élet kihívásait.

5. Szabadulj Meg az élőSködőktől!
Itt gondolok az energiavámpírokra, akikkel ha találkozol, felfalják az 

energiádat, a lelkesedésedet. Már önmagában ez is elég ahhoz, hogy el-
fáradj. Valamint azokra, akik mindig csak kritizálnak, szerintük soha 
semmit nem csinálsz jól, ezzel rombolják az önbecsülésed, de még vé-
letlenül sem tudnak javaslatot tenni arra, hogy mit és hogyan csinálj. 
Ráadásul mindig elvárják, hogy Te kéznél legyél és segíts nekik, de ők 
soha nincsenek ott, amikor Neked lenne szükséges rájuk, néhány jó 
szóra, némi támogatásra. Tehát készíts alapos leltárt, és lehet, hogy csú-
nyán hangzik, de időnként a kapcsolataidat is selejtezned kell, csakúgy, 
mint például a ruháidat.

Már a gondolattól is jobban érzed Magad? Meghiszem azt!
Elmondjam, hogy én hogy csináltam? Karácsony idején nehéz engem 

megelőzni a jókívánságokkal, ám tavaly megerőszakoltam magam, és 
bármennyire nagy volt a kísértés, nem küldtem egyetlen SMS-t sem. 
Megvártam, hogy kik azok, akiknek én vagyok annyira fontos, mint 
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ők – gondoltam – énnekem. És sokkal könnyebben ment a kapcsolat-
lomtalanítás.

6. Magadban kereSd a MegoldáSt!
Mindenki életében történnek rossz és nemkívánatos dolgok. Ilyenkor 

a legkönnyebb dolog valakit, valamit vagy a körülményeket hibáztatni.
Légy kész elfogadni, hogy időnként hibázol, sőt az is a Te hibád, ha 

megadod magad mások ostobaságának, és emiatt megsérülsz. Ezzel az 
önvallomással egy nagy lépést tettél afelé, hogy Te magad gyakorold az 
ellenőrzést az életed és a pénzügyeid fölött. Ha hibáztál, gondold vé-
gig, mi történt, elemezd a mozzanatokat, és fogalmazd meg, mit ten-
nél, tettél volna másként. Ez fontos, mert csak akkor várhatsz más, kí-
vánatosabb eredményt, ha másként cselekszel. Ne lépj másodszor is 
ugyanabba a kátyúba!

7. tanulj életHoSSzig!
Minél több időt töltesz tanulással, önképzéssel, informálódással, an-

nál sikeresebb lehetsz. Mivel töltöd a szabadidődet? Sportolsz? Olvasol? 
Magadat, a személyiségedet fejleszted? Tornáztatod az agyadat? Tanfo-
lyamokat, tréningeket látogatsz? Csatlakozol szakmai klubokhoz? Vá-
lassz! Csinálj valamit! Fejleszd Magad! Tanulj!

Aki leragad a mai tudásánál, a mai énjénél, az lemarad, behozhatat-
lanul lemarad.

8. legyen kiSugárzáSod!
Törekedj arra, hogy pozitív légy! Addig gyakorold, amíg azt nem ve-

szed észre, hogy az emberek keresnek, kikérik, meghallgatják a vélemé-
nyedet és betartják a javaslataidat, szívesen vannak a társaságodban, a 
közeledben. Akik pozitív, segítő módon járnak el, azokkal pozitív dol-
gok történnek, és ez ismétlődik újra és újra. Miért? Mert mi, emberek 
sokkal jobban olvasunk egymásban, és érezzük egymást, mint gondol-
nánk. Ezért van az, hogy valakivel első látásra egy hullámhosszon va-
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gyunk. Légy konstruktív, koncentrálj a megoldásra, mások megsegí-
tésére és támogatására! Addig gyakorold, amíg zsigerivé válik ez a faj-
ta hozzáállásod. Ehhez az kell, hogy figyeld magad. (Lásd az első pon-
tot az önismeretről!)

Ám mindig tartsd szem előtt, hogy ez önmagában még nem elég a si-
kerhez.

9. Minden MegváltoztatHató
Mindegy milyen a pénzügyi helyzeted, milyen készségekkel, milyen 

tehetséggel vagy megáldva, milyen a külsőd, milyen a fizikai állapo-
tod, milyen helyen élsz, milyen a személyiséged, milyen nyelveket be-
szélsz, milyen végzettséged van, mindent meg lehet változtatni, min-
dent lehet tökéletesíteni. Ne fogadj el semmit, ami nem tetszik az éle-
tedben, kezdj el dolgozni a megváltoztatásáért, a fejlesztéséért, a töké-
letesítéséért.

10. Mondj igazat Magadnak – a pénzről iS!
Az emberek gyakran hazudnak maguknak a pénzről, akár azért, mert 

téves következtetéseket vonnak le a tényekből, akár azért, mert nem 
hajlandók azokról tudomást venni.

Vedd észre, hogy Te mit csinálsz!
Magyarázkodsz a vásárlásaidat követően, mert az eszeddel tudtad, 

hogy nem engedhetnéd meg magadnak? Fölbontatlanul teszed félre 
a számlaleveleket, a számlakivonatokat? Elhessegeted magadtól ezek 
gondolatát is, ha meg akarsz venni valamit? Használod a hiteleidet, 
anélkül, hogy végiggondolnád a visszafizetést? Gondolsz néha többet 
a pénztárcádról, mint ami valójában, és erre csak a hónap végén (vagy 
közepén) jössz rá?

Voltak igen válaszaid? Vigyázz, mert akkor megtéveszted saját magad, 
és ez pénzügyi zríbe vezethet! Tudd, hogy mit csinálsz, és tudd, hogy ez 
a magatartás nem segíti elő a pénzügyi sikereidet!
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Derítsd ki magadról az igazat!
Mérd föl a pontos pénzügyi helyzetedet, mert ha nem tudod, hol 

vagy most, nem fogsz eljutni soha oda, ahova szeretnél, illetve nagyon 
esetlegesen.

Mint Alice és a macska párbeszédében is: Alice kérdésére, hogy merre 
menjen, az a válasz, hogy az nagyban függ attól, hogy hová akar eljut-
ni. Alice erre azt mondja, az mindegy. Akkor, válaszolja a macska, mind-
egy, merre indul. Alice szerint az a fontos, hogy valahova eljusson. A macs-
ka erre azt mondja, hogy ebben biztos lehet, feltéve, hogy elég sokáig megy.

Foglald táblázatba az összes kiadásodat és bevételedet – ugye, ezt na-
gyon sokszor hallottad már? És meg is csináltad? A legjobb tanács sem 
ér semmit, ha nem követed.

Készíts magadnak protokollt, hogy hogyan fogod tartani magad a 
számaidhoz!
Nézd meg a táblázatodban, hogy mire költesz fölöslegesen, és azt is 

vizsgáld meg, hogy minden jövedelmed, bevételed befolyik-e, s hogy 
ez határidőre történik-e. Gondold végig, hogyan tudnál javítani a szá-
mokon!

Vedd elő a segítőidet, támogatóidat, süss egy tepsi almás lepényt, ké-
szíts egy nagy kancsó jeges teát vagy forralt bort, hívd meg őket magad-
hoz, ülj le velük és ötleteljetek! Amikor ezt egyszer megteszed és átéled 
a hatását, többé nem fogsz tudni leszokni róla.

Kezdj el dolgozni a hitelkártyáidon!
Ezt a pontot azért emelem ki, mert a munkám során azt tapasztaltam, 

hogy a hitelek területén ez okozza a legtöbb fejfájást az embereknek.
Vezesd be a „csak készpénzért” elvet! És csak akkor vegyél valamit, ha 

megvan rá a pénzed. Másrészt vizsgáld meg, hogyan tudsz a hitelkár-
tyádra a minimumnál többet feltölteni, különben soha nem fogod tud-
ni ledolgozni.
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Legyen legalább egy támogatód, akivel mindent őszintén 
meg tudsz beszélni!
Ő tudni fog mindent, mondd el neki a jelen helyzetedet, a terveidet, 

és ha igazi segítőd, időnként rá fog kérdezni, hogy állsz, így szigorú 
kontrolloddá válhat. Hidd el, ha őt jól választod meg, tömérdek prob-
lémádtól meg tudsz szabadulni!

Készíts lépésről lépésre tervet!
Határozd meg mi a legfontosabb, amivel kezdened kell! Amit min-

denképpen fizetned kell, az a rezsi és a jelzáloghitel. A többin, ha van, 
kezdj el munkálkodni. Kezd a legdrágábbal, vagy a legkisebb összegű-
vel – én ezekkel kezdeném. Mindegy, hogy Nálad konkrétan melyik él-
vez majd prioritás, az a fontos, hogy tarts magad hozzá, és csináld!

11. kéSzítS pénzügyi tervet!
Tűzz ki célokat, fordítsd le pénzügyi célokra, és dolgozz szorgalmasan 
a célok elérése érdekében!
Gondold végig az életed 1-3 év, 5-10 év és 20-40 év távlatában! Légy 

kitartó, állhatatos és határozott! Gondolkodj ugyanúgy, mint bármi-
lyen más célod esetén! Legyen egy célod − segítség a 2. pontban −, és 
addig munkálkodj rajta, amíg meg nem valósítod. 

Fejleszd a pénzügyi képzettségedet!
Olvass, járj el tréningekre, ötletelj a barátaiddal! Tanulj a veszélyek-

ről, vedd számba az elérhető hasznot! Kérdezz, kíváncsiskodj, és mérle-
geld a tanult lehetőségeket! A pénzügyileg képzett nő képes és hajlandó 
lesz átgondolt kockázatokat vállalni, és azokat kezelni. A pénzügyi fej-
lődéshez és a gazdagodáshoz biztos, hogy kell majd rizikót vállalnod, és 
a komfortzónádból is ki kell lépned.
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Tedd szokásoddá a megtakarítást!
Gondolom, egyetértesz velem abban, hogy az elmúlt pár év átformál-

ta azt a gondolkodást és viselkedést, hogy keress és költs, akár még hi-
telből is. Az elmúlt turbulens korszakon azok jutottak túl nagy meg-
próbáltatások nélkül, akik felkészültek, és rendelkeztek tartalékokkal. 
Ez garantálta a pénzügyi biztonságukat. Fontos, hogy képes légy él-
vezni a pénzt, de ugyanolyan fontos, hogy készíts befektetési és meg-
takarítási tervet a biztos jövőd érdekében. A pénzügyi stratégia okos 
megtakarításokkal és bölcs befektetésekkel biztosítja számodra az anya-
gi-pénzügyi függetlenséget most és a jövőben egyaránt.

Gondoskodj Magadról!
A pénzügyileg képzett nők tudják, hogy vigyázni kell magukra, azt is 

tudják, hogy erre miért van szükségük, és azt is tudják, hogy ezt hogyan 
tegyék. Az okos nő nem várja el, hogy odaadják neki a pénzt, megta-
lálja a módját, hogy megkeresse saját magának. Az okos nő azt is tud-
ja, hogy szüksége van saját vagyonra. Erről még fogsz hallani bővebben.

Végül légy nagylelkű és hálás!
E két tulajdonság és érzés kulcsfontosságú a pénzügyi sikerhez. Ez 

nem azt jelenti, hogy mindig minden pénzedtől válj meg: arra gon-
dolok, hogy a hála az egyik legfontosabb tényező, hogy megszerezd és 
élvezd a pénzügyi biztonságot. Minden pénzügyileg sikeres nő tudja, 
hogy minél több pénzt keres, minél több a vagyona, a megtakarítása, 
minél nagyobb öröme telik a pénzben, annál többet áldoz olyan dol-
gokra, amelyek érzelmileg, lelkileg és szellemileg fontosak a számára. A 
pénzügyi siker lehetőséget nyújt arra is, hogy adományokkal támogat-
hass bármilyen, számodra fontos tevékenységet.

12. döntS Mindig a MinőSég Mellett!
Biztos vagyok benne, hogy ismered a mondást: „Nem vagyok olyan 

gazdag, hogy megengedjem magamnak a gagyit” – szebben mondva 
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az egyszer használatos dolgokat. Bármit vásárolsz, a megbízhatóság és 
a célszerűség érték, ezért megéri az árát, esetleg a felárat is. Mindig fi-
gyelj oda, hogy ha veszel valamit, az pontosan ellássa azt a feladatot, 
amire szánod, s arra maradéktalanul, és a lehető leghosszabb ideig ké-
pes legyen.

A biztos anyagi háttérrel rendelkező nők boldogabbak és elégedetteb-
bek kiszolgáltatott és függő helyzetben lévő társaiknál. A legboldogabb 
emberek a munkával rendelkező, jól fizetett nők.

Itt az ideje, hogy belépj ebbe a táborba!

Dusik Andrea


