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O experien¡å „aproape-de-datorie“

Era vara anului 1997. M-am trezit zåcând pe o targå de
spital. În fundal auzeam acel beep, beep, beeeep al monitorului
cardiac. Am intrat în panicå. A¿a se terminå totul? Voi muri
îngropat în datorii, temându-må de Fisc? Ce va crede familia
mea? Unde am gre¿it?

 Am închis ochii ¿i am sperat ca totul så nu fie decât un vis
urât. Dar apoi mi-am amintit: sim¡isem o presiune în piept de
câteva zile. So¡ia mea må convinsese în cele din urmå så mer-
gem la urgen¡å.

Cu toate acestea, eram destul de
sigur cå durerea pe care o sim¡eam era
cauzatå de actuala situa¡ie financiarå
dificilå ¿i nu de un infarct. Cum zå-
ceam singur în camera de urgen¡å, mi-
am dat seama cå mi-e frig. Purtam
unul dintre acele halate de spital la
modå, ce se deschide la spate, ¿i aveam
un cear¿af alb, exact ca cele pe care
asistentele medicale le-ar trage peste
capul meu înainte de a-i spune so¡iei
mele cå „datoria i-a ucis so¡ul“.

Mi-am imaginat cå în necrolog ar scrie: „Jon Hanson (41)
din Pickerington, Ohio, a murit joi în urma complica¡iilor pro-
vocate de lipsa de disciplinå, incapacitatea de a amâna satis-
fac¡ia ¿i lipsa discernåmântului în chestiuni financiare.

Prefa¡å

„Manifesta un
mare

poten¡ial în
tinere¡e. Din

påcate, a
murit înainte

ca acest
poten¡ial så

poatå fi
exploatat.“
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Manifesta un mare poten¡ial în tinere¡e. Din påcate, a murit
înainte ca acest poten¡ial så poatå fi exploatat.“

Spune-mi unde doare!

Dr. Gentil (numele såu real) a intrat în salon. Era un tip
vesel de felul lui. Tipul de persoanå pe care o urå¿ti atunci
când tocmai treci printr-o perioadå de autocompåtimire.

– Avem dureri de piept, domnule Hanson? m-a întrebat doc-
torul.

– Nu ¿tiu dumneavoastrå, dar eu am, am råspuns cu jumå-
tate de gurå, mai mult mârâind.

În timp ce scrijelea ceva pe mapa sa, mi-am imaginat cå
bifa o cåsu¡å în dreptul rubricii „glanda de sarcasm în stare
bunå“. Avea aspectul unui profesionist, gata så sape dupå rås-
punsuri, pânå în momentul în care descoperea cå boala, sau
asigurarea, mi-a expirat.

Am trecut prin istoria familiei ¿i prin întrebåri neobi¿nuite.
Pe baza råspunsurilor, doctorul Gentil s-a hotårît så må inter-
neze în spital.

– Nu ¿tiu dacå a¡i avut un infarct, mi-a spus, dar ¡inând
cont de vârsta ¿i de istoricul familiei dumneavoastrå, sunte¡i
un candidat perfect.

– Doctore, am sus¡inut eu, sunt convins cå durerea din piept
este cauzatå doar de stres.

– Ar putea fi.
– Dar, doctore, datorez Fiscului 78.987 dolari ¿i 54 de cen¡i!!

Asta este problema mea!
– Nu, domnule Hanson, mi-a råspuns doctorul Gentil.

Durerile dumneavoastrå nu pot fi cauzate de Fisc. Fiscul este
o durere ascu¡itå, rectalå.

Am încercat så râd, ¿i poate cå am ¿i fåcut-o, dar nu era un
râs profund, deoarece eu chiar datoram Fiscului o micå avere.

Dupå o serie de teste, am fost externat mai târziu, în aceea¿i
zi. Nu prea m-a lini¿tit faptul cå am avut dreptate în ceea ce
prive¿te sursa durerilor mele. Durerea mea de piept fusese diag-
nosticatå ca stres musculoscheletal.
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Înapoi la muncå

De fapt, låsând la o parte problemele cu Fiscul, eram într-o
condi¡ie fizicå destul de bunå. Dar, în ceea ce prive¿te confortul
meu mental, era ca ¿i cum a¿ fi fost cu un picior în apå înghe-
¡atå ¿i cu celålalt în ulei fiert. Apoi, aproximativ un an mai
târziu, am primit o ofertå pentru o proprietate pe care o
închiriam, am vândut-o, am mai împrumutat o sumå de bani ¿i
am plåtit întreaga datorie cåtre Fisc. Eram extenuat de ultimii
¿apte ani ¿i de litania „bietul de mine“ ce mi-a sunat în cap
nonstop: „Nu e cinstit. Pur ¿i simplu, nu e cinstit. Cum au putut
så îmi facå una ca asta? Datoram doar 26.000 de dolari!“

Exista ¿i un revers al medaliei. ªapte ani în purgatoriul
taxelor m-au învå¡at câte ceva. Fie ele drepte sau nu, trebuie
så må ocup imediat de problemele mele, pe måsurå ce acestea
apåreau. Dreptatea are pu¡in de-a face
cu realitatea. Am cheltuit 5000 de do-
lari cu taxele pentru avocat ¿i contabil
pentru a amâna problema în timp ce
cåutam o cale de rezolvare. Rezulta-
tul? Amânarea m-a costat cu aproxi-
mativ 30 de procente mai mult. Toate
cår¡ile despre negocierile cu Fiscul ¿i
despre plata taxelor pentru fiecare
bånu¡ pe care îl câ¿tigi sunt foarte
bune – dacå nu ai nici un fel de bunuri.
Dupå ¿apte ani lungi, mi-am recunos-
cut, în cele din urmå, prostia ¿i am
acceptat consecin¡ele pe care nu le-am putut evita.

Dupå ce am plåtit Fiscul, am început så må gândesc la
dialogul interior pe care l-am avut cu sinele meu în spital.
ªtiam cå aveam nevoie de o schimbare. Având gre¿elile
trecutului încå proaspete în minte, am hotårât så scriu cartea
pe care eu însumi aveam nevoie så o citesc! Pe parcursul
urmåtorilor patru ani, cercetarea mea m-a purtat printr-o
incursiune fårå precedent prin trecutul meu, prin convingerile

Cu cât cåutam
mai mult så

gåsesc acel ceva
ce se fåcea
vinovat de

e¿ecul meu, cu
atât mai des

amprentele mele
ie¿eau la

suprafa¡å.
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mele ¿i prin proastele mele obiceiuri. M-am gândit cå dacå
succesul laså în urma sa indicii, la fel se întâmplå ¿i cu e¿ecul.
Cu cât cåutam mai mult så gåsesc acel ceva ce se fåcea vinovat
de e¿ecul meu, cu atât mai des amprentele mele ie¿seau la su-
prafa¡å. Marea majoritate a indiciilor conduceau cåtre lipsa
celor trei D: disciplinå, decalare ¿i discernåmânt.

Înapoi la cår¡i

Aproape toate lucrurile bune care mi s-au întâmplat au avut
ca surså lec¡iile pe care le-am citit într-o carte. Anumite cår¡i
î¡i pot confirma calea aleaså sau pot så î¡i inspire schimbarea.
Cår¡ile au fost calea mea de ie¿ire dintr-o via¡å duså în sårå-
cie. Cår¡ile m-au ajutat så înlocuiesc, så repar ¿i så îmbunåtå-
¡esc acele aspecte ale vie¡ii mele în care pårin¡ii sau profesorii
nu-mi erau la îndemânå. Scrisul este calea mea de a-i ajuta pe
ceilal¡i så scape de soarta lor sau så o îmbunåtå¡eascå. A¿a cå
este de în¡eles cå vreau så las ca mo¿tenire o carte pentru cei
pe care îi iubesc. Multe dintre ideile pe care le împårtå¿esc în
Datorii profitabile, datorii neprofitabile izvoråsc din jurna-
lele mele ce dateazå încå de acum 30 de ani. Aceia dispu¿i så
priveascå în profunzime vor descoperi cå succesul sau e¿ecul
financiar rezidå în lucrurile obi¿nuite ale vie¡ii de zi cu zi.

La câteva luni dupå atacul terorist de la 11 septembrie, eram
din nou în spital pentru o opera¡ie de hernie ¿i, sim¡indu-må
cu un picior în groapå, am hotårât så scriu un jurnal mai
amånun¡it decât cele pe care le ¡inusem pânå atunci. Acesta
trebuia så råmânå familiei mele ca un ghid pe care så-l urmeze
în cazul în care aveam så mor înainte de vreme. În noapte
dinaintea opera¡iei, într-un acces de luciditate destul de deranjant,
mi-am pus o întrebare simplå: dacå era så mor în seara aceea,
ce ar fi trebuit så îi fi învå¡at pe fiul ¿i pe fiica mea despre
via¡å, rela¡ii ¿i bani? Råspunsul meu s-a transformat în schi¡a
cår¡ii Datorii profitabile, datorii neprofitabile.

Într-o dupå-amiazå, spre sfâr¿itul anului 2002, eram într-un
restaurant local Bob Evans editând super-jurnalul meu. Aveam
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aproximativ douåzeci ¿i opt de pagini de material brut împrå¿-
tiat pe tejghea. O paginå striga, în titlul såu scris cu litere de-o
¿chioapå: „O chestiune de via¡å ¿i de datorie!“ O chelneri¡å,
pe care o ¡in minte ca Tamara Chelneri¡a, m-a întrebat dacå
poate så arunce o privire. A citit câteva pagini ¿i a spus: „Este
grozav! Pot så o iau cu mine?“

Pårea atât de entuziastå, încât am hotårât: De ce nu? Pe
parcursul urmåtoarelor såptåmâni, de câte ori îmi ceream
paginile înapoi, îmi spunea: „Colega mea de apartament le
cite¿te,“ „Sora mea le cite¿te,“ „Vreau så le vadå ¿i tatål meu“,
sau, în cele din urmå: „Am fåcut câteva copii pentru prietenii
mei. Este ok?“ Povestea a continuat mai bine de o lunå ¿i apoi
n-am mai våzut-o niciodatå. A¿a cå, în timp ce familia mea
este motivul pentru care am început så scriu Datorii profita-
bile, datorii neprofitabile, Chelneri¡a Tamara este cea care m-a
pus pe gânduri – poate cå aveam ceva ce al¡ii ar fi vrut så
citeascå. Mul¡umesc, Tamara, oriunde te-ai afla.

Transformarea anilor råma¿i în cei mai
frumo¿i ani ai vie¡ii

Pe parcursul anilor, am întâlnit multe persoane care se sim-
¡eau prinse în capcana datoriilor sau a circumstan¡elor. Pe scurt,
vie¡ile lor încetaserå så mai fie vesele. Este foarte obositor så
duci în spate povara datoriei; este dificil
så mergi mai departe în timp ce trebuie
så tot returnezi datoriile.

În ambele ocazii în care am fåcut
schimbåri majore de carierå, aveam
foarte pu¡ine datorii. Prima data a fost
în 1981, când am påråsit un mare lan¡
de båcånii numite Kroger’s pentru a
porni o afacere în domeniul imobiliar,
iar a doua este de datå recentå, când
am închis afacerea imobiliarå pentru

Este foarte
obositor så duci
în spate povara

datoriei; este
dificil så mergi
mai departe în
timp ce trebuie
så tot returnezi

datoriile.
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a scrie ¿i a ¡ine discursuri ca profesionist. În 1981, singura
mea dorin¡å erau banii, iar domeniul imobiliar pårea cå îmi
promite acest lucru. Douåzeci ¿i patru de ani mai târziu, sunt
încå ata¿at de bani. Dar nu sunt numårul unu pe lista mea.
Timpul pentru familie ¿i prieteni ¿i o carierå de care så fiu
pasionat sunt principalele prioritå¡i. Vreau ca restul vie¡ii
mele så fie cea mai frumoaså perioadå.

Având în vedere cå am trecut de prima tinere¡e, dacå fac
mai mul¡i sau mai pu¡ini bani må intereseazå prea pu¡in.
Vreau så urmez planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine.
Nu vreau så mor låsând cår¡i nescrise, poezii negråite, pe cei
dragi ne-iubi¡i ¿i vie¡i în jurul meu neschimbate.

Sunt foarte serios atunci când afirm cå sunt total împotriva
creditului de consum. Poate fi distractiv så proclami titluri
atrågåtoare precum „Din mahala ¿i pânå în cartierele de lux,
datoria ne afecteazå pe to¡i.“ Dar crudul adevår este cå datoriile
chiar ne afecteazå pe to¡i.

Pasiunea mea este så împårtå¿esc mesajul cår¡ii Datorii
profitabile, datorii neprofitabile, a cårei lec¡ie esen¡ialå este
„Trecutul este trecut, în måsura în care nu mai plåte¿ti datorii
pentru el.“ Mesajul acesta, pentru mine, este absolut funda-
mental.
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O chestiune de via¡å ¿i de datorieO chestiune de via¡å ¿i de datorieO chestiune de via¡å ¿i de datorieO chestiune de via¡å ¿i de datorieO chestiune de via¡å ¿i de datorie

Nu fi niciodatå neråbdåtor så ob¡ii ceva pentru care nu e¿ti pregåtit
så te zba¡i!

– Ivern Ball

Este greu så te pregåte¿ti pentru bucurie în timp ce cheltuie¿ti

banii pe fericirea temporarå.
– Jon Hanson

Cum te descurci?
Cum te descurci cu adevårat?
E¿ti pregåtit sau epuizat financiar?
Strângi din greu sau aduni din plin?
Tråie¿ti via¡a pe care ¡i-ai imaginat-o – sau o via¡å inimagi-

nabilå?

În America ne-am ¿i bucurat, dar am ¿i abuzat de privilegiile
societå¡ii noastre. Cu toate acestea, mul¡i experimenteazå o
implozie de nesiguran¡å ¿i ambiguitate a scopului ce îi laså
vulnerabili în fa¡a comercian¡ilor inteligen¡i care cautå så îi
deposedeze de averea lor ce abia prinde contur.

Pentru ce anume munce¿ti? Un test rapid: Împarte valoarea
ta netå (n. red.: diferen¡a dintre totalul activelor de¡inute ¿i
totalul datoriilor unei persoane) la numårul de ani în care ai
muncit! Care este rezultatul? Pare mai mic decât te-ai fi

Introducere
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gândit? Acest numår reprezintå suma pentru care munce¿ti
într-un an. Restul s-a dus, s-a consumat în totalitate. Restul
reprezintå cheltuieli irecuperabile, care sunt descrise mai
târziu în aceastå introducere ¿i în capitolul 3. Existå alte
instrumente de måsurare a averii, precum venitul, dar vei afla
în curând cå venitului ¿i valorii nete le place så-¿i „petreacå
timpul“ împreunå. Dacå valoarea ta netå este de 100.000 de
dolari ¿i ai lucrat timp de zece ani, de fapt munce¿ti pentru
10.000 de dolari pe an, chiar dacå venitul tåu actual este de
75.000 de dolari pe an sau mai mult. Nu trebuie så te sim¡i
prost. Având datorii neprofitabile, unii lucreazå doar pentru
caså ¿i maså; al¡ii au o valoare netå negativå.

Cu siguran¡å, via¡a înseamnå mai mult decât ob¡inerea ¿i
cheltuirea banilor, dar pentru cå banii afecteazå în mod necesar
¿i inevitabil multe sfere ale vie¡ii, banii sunt cei asupra cårora
ne vom concentra aten¡ia în aceastå carte. Datorii profitabile,
datorii neprofitabile nu este o carte despre cum så fii avar.
Este despre câ¿tigarea unei perspective ¿i despre dråmuirea
corectå a cheltuielilor ¿i a economiilor fårå a ne abate de la
aspira¡iile legate de pensionare. Este despre dezvoltarea unei
filosofii a datoriei – sau, pentru multe persoane, o filosofie a
inexisten¡ei datoriei. Datorii profitabile, datorii neprofitabile
ne încurajeazå så evitåm mentalitatea „îndreptå¡irii consuma-
torului“ ce nu poate decât så conducå la datorie, regret ¿i vise
distruse – fårå a men¡iona garajul ¿i pivni¡a pline de nimicuri.

Ce este datoria profitabilå?

Datoria profitabilå conduce cåtre cre¿terea valorii nete.
Datoria profitabilå vå ajutå så face¡i bani; folosirea datoriei
profitabile spore¿te câ¿tigurile curente, valoarea netå sau
abilitatea anticipatå de a câ¿tiga bani. Pe de altå parte, datoria
neprofitabilå scade valoarea netå. Datoria neprofitabilå î¡i ia
banii. Plå¡ile pentru datoriile neprofitabile reduc fluxul de
numerar. Compara¡i:
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Datoria profitabilå 
• se auto-sus¡ine; 
• cre¿te valoarea netå sau fluxul 

de numerar; 
• asigurå un discount ce poate fi 

transformat în numerar sau 
valoare netå; 

• creeazå un grad de îndatorare cu 
o puternicå marjå de siguran¡å; 

• exemple: datoriile pentru 
proprietå¡i imobiliare cu un grad 
de îndatorare suportabil; datoriile 
pentru educa¡ie care te va ajuta 
mai târziu så ¿tii så ob¡ii profit; 
datoria pentru o afacere pe care 
e¿ti competent så o desfå¿ori. 

 Datoria neprofitabilå 
• Datoria este tipicå pentru 

consum; 
• scade valoarea netå sau 

fluxul de numerar; 
• absoarbe câ¿tigurile 

viitoare; 
• exemple: împrumuturile 

pentru ma¿ini ce „furå“ 
din fondul de pensii; 
datoriile permanente 
contractate prin cår¡ile de 
credit. 

Ce nu este datoria profitabilå?

Este u¿or så ra¡ionalizezi tot ceea ce vrem så facem cu banii
no¿tri. Cei care lucreazå în domeniul publicitå¡ii chiar ne
înva¡å så ne depå¿im propriile obiec¡ii! Cu to¡ii am fåcut asta;
eu personal am fåcut lucrul acesta de multe ori în via¡å. Fie
cå te ascunzi în spatele pretextului cå te sim¡i bine în pielea
ta sau î¡i spui „O merit“, råmâne un fapt cert acela cå ana-
lizarea datoriilor ¿i etichetarea unei datorii neprofitabile ca fiind
profitabilå nu schimbå realitatea
situa¡iei tale. Contractarea unor datorii
neprofitabile pentru un bun de valoare
nu le transformå în datorii profitabile.

Refinan¡area locuin¡elor personale
a devenit un sport popular în America.
Poate fi utilå, dacå este fåcutå pentru
motivul potrivit. Problema este cå mul-
te persoane contracteazå noi credite
pentru a scoate bani lichizi sau pentru
a scådea valoarea ratelor, crescând

Contractarea
unei datorii
neprofitabile

pentru un bun
de valoare nu o

transformå
într-o datorie
profitabilå.
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astfel valoarea datoriei prin noua metodå de a ob¡ine nu-
merar.

Pentru cei mai mul¡i, nu înseamnå decât så atingå suma
maximå ce le este acordatå de bancå prin intermediul cardului
de credit. În acel moment, întreaga datorie acumulatå pe cardul
de credit va fi transformatå într-o altå ipotecå pe caså, iar
ace¿tia vor avea de luptat cu un alt morman de datorii. Unii
cred cå toate datoriile contractate pentru proprietå¡i imobiliare
sunt datorii profitabile. Este o nebunie curatå så crezi a¿a ceva.
Unii creditori sunt dispu¿i så meargå pânå la 110% din valoarea
proprietå¡ii imobiliare, astfel încât, în lipsa unei discipline, te
a¿teaptå un adevårat dezastru (atât pe creditori, cât ¿i pe cei
care iau cu împrumut bani). Dacå nu î¡i schimbi atitudinea ¿i
nu î¡i impui så fii disciplinat, nu aduna datorii prin credite de
consum în contul ipotecii casei tale! Dacå te gânde¿ti så con-
tractezi ¿i mai multe datorii neprofitabile, care vor împovåra
capitalul propriu (n. tr.: Într-un contract de ipotecå, capitalul
propriu reprezintå suma care råmâne debitorului în situa¡ia în
care activul este vândut, iar creditorul plåtit) pentru caså,
atunci te rog så cite¿ti mai întâi raportul guvernamental Lupta
cu datoria! Îl vei gåsi la www.gooddebt.com.

Îi imi¡i pe cei din jur?

Unii cetå¡eni americani încep så punå la îndoialå ideea atât
de popularå (sus¡inutå de agen¡ii de publicitate ¿i de tradi¡ie)
cå toatå lumea trebuie så î¿i urmeze dorin¡ele, indiferent de
daunele pe care le aduce societå¡ii sau sie înså¿i. Ne confrun-
tåm cu rezultatele cheltuirii promiscue, creditului u¿or de
ob¡inut ¿i, în final, planurilor de pensionare stråvezii sau chiar
inexistente. De prea multe ori, datoria devine o armå pe care,
în mod prostesc, o întoarcem împotriva noastrå.

În cartea The Millionaire Next Door, Thomas Stanley ¿i
William Danko descoperå cå cei care au ajuns milionari prin
for¡e proprii fac economii sau investesc în jur de 15-20% din
venitul de care dispun. În The Overspent American , Juliet
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Schor dezvåluie cå americanul din
clasa mijlocie cheltuie¿te 18% din ve-
nitul såu pe ratele pentru creditul de
consum, în timp ce economiile sale se
apropie de 0%. În aceastå tristå juxta-
punere rezidå premisa-cheie a cår¡ii
Datorii profitabile, datorii nepro-
fitabile: „Trecutul este trecut – de-
sigur, în måsura în care nu mai dato-
rezi nimic pentru el“. Mul¡i nu î¿i pot
începe traseul cåtre vârful libertå¡ii
financiare deoarece duc în spate un
rucsac plin de datorii.

Acest lucru ar fi foarte vizibil dacå ne-am opri pentru o
secundå ¿i ne-am uita la modul în care ne alocåm venitul.
Agen¡iile de publicitate de pe Madison Avenue ¿i comercian¡ii
de datorii îl cople¿esc pe consumatorul obi¿nuit, servindu-i de
nenumårate ori pe zi minciuna politicoaså: „Po¡i avea totul“
sau „O meri¡i“. Scopul celor de pe Madison Avenue este så te
distragå în timp ce comercian¡ii de datorii î¡i golesc buzunarele.

Într-o emisiune radiodifuzatå recent, Alistar Begg spunea:
„Societatea noastrå se dezvoltå datoritå materialismului, ob¡i-
nând profit din påcatul låcomiei. Modul de operare al acesteia
este så creeze în sufletele noastre o poftå neståvilitå pentru
lucrurile pe care nu le avem. Nu doar o astfel de dorin¡å arzå-
toare, ci ¿i o atitudine de necesitate ¿i îndreptå¡ire. Avem
nevoie de acel lucru. Îl meritåm. Mai ales dacå altcineva de¡ine
acel obiect.“ Desigur, dispunem de liberul arbitru (într-o anu-
mitå måsurå). De noi depinde felul în care le råspundem
mesajelor de pe Madison Avenue.

Gras, båtrân ¿i falit

Este incredibil cât de elastice sunt, cel pu¡in pentru un timp,
atât corpurile, cât ¿i economiile noastre. Cu toate acestea, la

Ne confruntåm
cu rezultatele

cheltuirii
promiscue ... De
prea multe ori,

datoria devine o
armå pe care,

în mod prostesc,
o întoarcem
împotriva
noastrå.
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un moment dat, proastele obiceiuri alimentare ¿i financiare
încep så-¿i arate col¡ii. În cartea Good Fat, Bad Fat, doctorii
William Castelli ¿i Glen Griffin î¿i sfåtuiesc cititorii så facå
diferen¡a între gråsimile care se depun pe artere ¿i cele care
nu sunt dåunåtoare organismului. În Datorii profitabile,
datorii neprofitabile, eu îi sfåtuiesc pe cititori så facå aceea¿i
distinc¡ie în privin¡a datoriilor de consum. Cifrele din
statisticile despre obezitate sunt în mod straniu foarte
asemånåtoare cu cele din statisticile despre problemele legate
de datorii. Employee Benefit Research Institute ¿i American
Savings Education Council declarå cå 66% din popula¡ia
americanå este incapabilå så facå suficiente economii în ve-
derea ie¿irii la pensie din cauza responsabilitå¡ilor financiare
curente (datorii). Într-un reportaj special pentru ABC News,
Peter Jennings afirma cå 66% dintre americani sunt obezi. Så
speråm cå cele douå grupuri de mai sus nu sunt unul ¿i acela¿i.
Så fii gras este suficient de råu. Så fii gras, båtrân ¿i falit este
mult mai råu.

Acumularea colesterolului în venele noastre se observå
foarte greu pânå în momentul în care îngreunarea circula¡iei
sangvine începe så creeze probleme. Multe persoane duc pe
picioare problema venelor înfundate de colesterol, fårå så
con¿tientizeze problema decât foarte târziu. Pentru unii, un atac
cerebral sau un infarct ar putea fi primul semnal. Pentru al¡ii,
primul semnal este moartea.

Un proces similar func¡ioneazå ¿i în cazul veniturilor
noastre. Atâta timp cât avem suficient sânge în vene, respectiv,
suficien¡i bani pentru a ne achita facturile, nu vedem nici o
problemå. Dar în fundal, datoriile, asemenea unui colesterol
prea mare, se contureazå a fi uciga¿ul numårul unu al bogå¡iei
¿i posibilitå¡ilor. Odatå ce începem så ne sufocåm arterele
financiare cu datorii neprofitabile, s-ar putea så tråim expe-
rien¡a limitårii oportunitå¡ilor ¿i a tensiunii ridicate a datoriei.
Lipsa unui control poate conduce la deces financiar sau, cel
pu¡in, la un infarct financiar.
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Diabet financiar

În The South Beach Diet, dr. Arthur Agatston scrie despre
cum så devii sånåtos ¿i så te men¡ii în formå hrånindu-te cu
alimentele potrivite ¿i gåsind un echilibru între carbohidra¡ii
benefici ¿i cei dåunåtori, pe de o parte, ¿i gråsimile bune ¿i
cele dåunåtoare, pe de altå parte. În Datorii profitabile, datorii
neprofitabile pledez pentru sånåtatea financiarå ¿i men¡inerea
în formå prin echilibrul dintre datoria profitabilå ¿i cea nepro-
fitabilå. Agatston vorbe¿te despre „un sindrom silen¡ios, a¿a-
zis metabolic (pre-diabet), descoperit la aproape jumåtate dintre
americanii care au suferit un infarct.“ Presimt o dezvoltare
similarå în veniturile multor americani, poate chiar un sin-
drom de pre-diabet financiar. Diabetul financiar este incapa-
citatea corpului de a elimina datoria din cauza fluxului insu-
ficient de numerar. Diabetul financiar este mult mai des
întâlnit la cei care au foarte multe datorii ¿i este direct legat
de atacurile financiare – provocând istovire temporarå sau
fatalå. Pentru a duce ¿i mai departe analogia, am putea ase-
måna cheltuielile cu nivelul glicemiei, iar fluxul de numerar
cu insulina financiarå. Pentru a fi în formå din punct de vedere
fizic ¿i financiar, trebuie så fii con¿tient de aceste lucruri ¿i så
implementezi multe aptitudini asemånåtoare.

Filosofia datoriei

Dl. Jim Rohn pune o întrebare importantå audien¡ei sale:
„Dacå ar fi så luåm filosofia voastrå de via¡å ¿i am a¿terne-o pe
hârtie, v-ar entuziasma ideea de a cålåtori în jurul lumii ¿i de a
¡ine prelegeri despre aceastå experien¡å?“ Dacå nu este cazul,
Rohn sugereazå så începi prin a-¡i regândi filosofia de via¡å. Am
lucrat la provocarea domnului Rohn luni de-a rândul. De fapt, a
fost motorul terminårii acestei cår¡i. Mi-am dorit ca în cele din
urmå så am o carte pe care så o pot da mai departe copiilor mei,
zicându-le: „Aici se regåsesc principalele mele concepte finan-
ciare – sunt la fel de importante ¿i de sigure precum gravita¡ia.“
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Multe cår¡i financiare prezintå principii numeroase ¿i nu
fundamentale. E¿ecul financiar începe înaintea cheltuielilor
propriu-zise, încå de la procesul de gândire. George Orwell spunea:
„Oamenii nu pot scrie clar pentru cå nu pot gândi clar.“ Încerc
så evit logica chinuitå ¿i frazele ilizibile ce sunt rezultatul unei
min¡i confuze. A¿ extinde acest principiu ¿i la latura financiarå.
O gândire confuzå genereazå cheltuieli confuze.

Dupå pråbu¿irea cauzatå de problemele cu Fiscul, a¿a cum
am discutat în prefa¡å, am în¡eles cå lipsa de disciplinå a fost
principalul e¿ec în zona finan¡elor personale. În timp ce, în
general, lucrurile îmi mergeau destul de bine, sim¡eam cå ar
fi putut så îmi meargå mult mai bine. Iatå trei tråsåturi ale
filosofiei mele care se aplicå finan¡elor personale. În partea
dreaptå a acestora vei descoperi tråsåturi paralele ¿i totu¿i
antitetice pe care agen¡ii de publicitate ¿i comercian¡ii de
datorii vor ca tu så le îmbrå¡i¿ezi:

Consumoanalfabe¡i vs. econoîn¡elep¡i

Consumoanalfabe¡i îi numesc pe
oamenii risipitori, cei care tråiesc de
pe o zi pe alta ¿i care, în general, nu se
gândesc la ziua de mâine. Consumo-
analfabe¡ii sunt versa¡i în privin¡a
consumului cu orice pre¡. Mare parte
dintre ace¿tia sunt persoane bine
inten¡ionate, ale cåror ambi¡ii depå-
¿esc cu mult obedien¡a fa¡å de prin-

Cele mai multe
persoane nu iau
deciziile zilnice

în urma
cântåririi
atente a

riscurilor ¿i
beneficiilor.
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cipiile fundamentale ale banilor. Ace¿tia råspund apelurilor
marketingului emo¡ional ¿i, odatå råma¿i fårå bani ghea¡å, li
se pare natural så se foloseascå de datoria neprofitabilå sau
creditul de consum pentru a achita lucrurile pe care ¿i le doresc.
Cu to¡ii avem ceva din tråsåturile consumoanalfabe¡ilor. Potrivit
site-ului Cardweb.com, 50% dintre americani achitå suma minimå
sau chiar mult mai pu¡in atunci când vine termenul achitårii
ratei datoriei acumulate pe cardul de credit. 29% plåtesc datoria
acumulatå pe cardul de credit lunar. 21% dintre familiile
americane nu de¡in carduri de credit.

Este foarte probabil ca cei din categoria consumoanalfa-
be¡ilor så confunde venitul cu bogå¡ia. Ace¿tia nu în¡eleg un
lucru vechi de când lumea: modul în care î¡i cheltuie¿ti banii
determinå averea ¿i nu venitul. Venitul este precum un râu
curgåtor – averea este precum un lac sau un rezervor. Pentru
mai multe detalii în aceastå privin¡å, vezi capitolul 3!

Pe de altå parte, econoîn¡elep¡ii se gândesc la felul în care
ac¡iunile prezente le vor afecta viitorul. Dacå îmbinåm dorin¡a
de a face economii cu în¡elepciunea, rezultå faptul cå econo-
în¡elep¡ii sunt persoane care doresc så facå economii, dar sunt
¿i adep¡ii ac¡iunilor în¡elepte. Econoîn¡elep¡ii planificå pe hârtie
¿i în¡eleg modul în care totalul cheltuielilor irecuperabile,
amânarea satisfac¡iei (capitolul 4) ¿i evitarea efectelor datoriei
(capitolul 1) pot lucra împreunå pentru a crea un stil de via¡å
prudent. Cu cât mai repede elimini cheltuielile inutile, scazi
totalul cheltuielilor irecuperabile ¿i începi un program econo-
în¡elept, cu atât mai bine.

Defini¡ia cheltuielilor irecuperabile este: suma de bani
cheltuitå care nu î¡i spore¿te bogå¡ia. Cheltuielile irecupera-
bile reprezintå sumele cheltuite definitiv. Impozitele constituie
o mare parte din aceste cheltuieli, alåturi de hranå, adåpost ¿i
transport.




