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Niciodatå nu am crezut cå voi scrie o carte despre bani
doar pentru femei. Niciodatå nu am crezut cå era necesar.

A¿adar, de ce fac asta în cea de-a opta carte a mea? ªi de ce
acum? Permite¡i-mi så explic.

Toate cår¡ile mele anterioare au fost scrise având convingerea
cå genul nu este un factor la nici un nivel pentru ståpânirea
chichi¡elor managementului financiar în¡elept. Femeile pot
investi, economisi ¿i face credite la fel de bine ¿i de iscusit ca
orice bårbat, încå mai cred asta – de ce ar gândi cineva altfel?

A¿a cå imagineazå-¡i surpriza mea când am aflat cå unii
dintre cei mai apropia¡i oameni din via¡a mea erau în cea¡å în
privin¡a propriilor finan¡e. Lipsi¡i de orice idee. Sau, în unele
cazuri, împotrivindu-se cu bunå ¿tiin¡å så facå ceea ce ¿tiau
cå trebuia så fie fåcut. Vorbesc despre femei realizate, compe-
tente, inteligente, care prezintå lumii o imagine încrezåtoare
¿i capabilå. Vrei så îmi spui cå eu, Suze Orman, care tråiesc
din rezolvarea problemelor financiare ale unor stråini, nu am
putut observa problemele care apåreau atât de aproape de caså?
Nu cred cå sunt oarbå, cred doar cå aceste femei au devenit
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foarte, foarte bune la a-¿i ascunde problemele de mine. De ce
nu? Au avut ani întregi de exerci¡iu în a le ascunde de ele
însele.

Sincer, am fost ¿ocatå. A fost o adevåratå revela¡ie. A în-
ceput cu o prietenå, o femeie de afaceri care de¡ine multå
putere, care mânuie¿te milioane de dolari în fiecare an ¿i care
a refuzat så semneze documentele testamentare ¿i de împuter-
nicire pe care eu o ajutasem så le pregåteascå. Nu ¿tiu de ce,
dar acele acte au stat pe biroul ei trei ani  – în mod clar avea
un fel de blocaj care o împiedica så le semneze ¿i så le legalizeze.
Nici acum, în timp ce scriu, nu a fåcut-o. Apoi, o altå prietenå,
o femeie cu recomandåri profesionale uimitoare, a cedat ¿i mi-a
mårturisit cå în decursul anilor adunase datorii atât de împo-
våråtoare, încât era prea îngrozitå så spunå cuiva despre ele
¿i nu ¿tia cum så le plåteascå. Nu cu mult timp dupå aceasta,
am auzit de încå o prietenå care, în cele din urmå, s-a trezit la
realitate ¿i ¿i-a dat seama cå angajatorul ei o plåtea cu mult
mai pu¡in decât pe oricare alt director de acela¿i nivel din com-
panie. Departamentul ei era unul dintre cele mai profitabile
¿i aducea consecvent câ¿tiguri pentru firmå. Totu¿i, ea accepta
måririle de salariu minime pe care ¿eful ei i le oferea în fiecare
an. ªi chiar ¿i acum, dintr-o loialitate prost în¡eleaså, se
împotrive¿te ideii de a-¿i påråsi angajatorul care a profitat an
de an de ea.

Ce se petrecea aici?
Dupå mai multe investiga¡ii, am aflat cå atât de multe femei

din via¡a mea – prietene, cuno¿tin¡e, cititoare, persoane din
publicul meu de la TV – toate aveau în comun aceastå barierå:
un „factor necunoscut“ care le împiedica så facå tot ceea ce
era corect cu banii lor. Poate cå pentru unele era teama de
necunoscut, pentru altele poate era o urmå de rebeliune fa¡å
de faptul cå påstrau controlul în toate celelalte zone ale vie¡ii
lor sau poate cå era doar sentimentul cå lucrurile le scåpaserå
atât de mult din mânå, încât le era ru¿ine så cearå ajutor ¿i så
dezvåluie cât de mult nu ¿tiau.
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Femeile au fost aruncate într-o rela¡ie complet nouå cu banii,
una care este profund diferitå de orice am întâlnit pânå acum.
Rolurile schimbåtoare ale femeilor, acaså ¿i la serviciu, au
modificat complet felul ¿i locul în care banii interac¡ioneazå cu
via¡a unei femei. Totu¿i, ceea ce våd este cå, de¿i femeile ¿i-au
fixat sau ¿i-au extins rolurile ¿i rela¡iile, atunci când ajung så
parcurgå ramifica¡iile financiare ale acestei noi lumi, ele folosesc
hår¡i vechi care nu le duc unde vor ¿i unde au nevoie så ajungå.

Nu conteazå dacå sunt într-o camerå plinå cu directoare de
afaceri sau cu mame casnice, problema principalå mi se pare
universalå: când vine vorba de a lua decizii în privin¡a banilor,
refuzi så î¡i folose¿ti puterea, så ac¡ionezi în folosul celui mai
bun interes al tåu. Nu este o problemå de inteligen¡å, în mod
sigur ai tot ce este necesar pentru a în¡elege ce ar trebui så faci.
Dar, pur ¿i simplu, nu te po¡i mobiliza så ai grijå de tine din punct
de vedere financiar, mai ales dacå aceste ac¡iuni concureazå cu a
avea grijå de cei pe care îi iube¿ti. Persoana grijulie din tine
câ¿tigå: faci pentru to¡i ceilal¡i înainte de a face pentru tine.

Indiferent cât de bune ar fi inten¡iile tale, ele ajung så te
secåtuiascå.

De aceea, cea de-a opta carte a mea se nume¿te Femeile ¿i
banii.

Provocarea este så înve¡i – ¿i så accep¡i – în cele din urmå,
cå pentru a fi cu adevårat puternicå este necesar så faci
mi¿cåri financiare care func¡ioneazå pentru tine. Acum, nu
sugerez så înlocuie¿ti grija cu narcisismul. Nu vreau så re-
nun¡i la generozitatea ta sau så î¡i faci uitatå firea bunå ¿i
såritoare. Aceastå carte nu este despre a fi mai mult prin a
deveni mai egoistå. Departe de asta. Nu vreau decât så î¡i oferi
¡ie înså¡i la fel de mult cât oferi din tine celorlal¡i. Având grijå
de tine din punct de vedere financiar, vei putea cu adevårat så
îi îngrije¿ti pe cei pe care îi iube¿ti.

A deveni mai puternicå într-un mod benefic, de duratå, nu
se face niciodatå sacrificându-i pe ceilal¡i; se face pentru binele
tuturor. Femeile sunt baza familiilor lor, a comunitå¡ilor lor –
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atât de mul¡i depind de noi. Dacå råmânem puternice ¿i ¿tim
cine suntem ¿i ce suntem capabile så creåm, vom putea så îi
sus¡inem cu u¿urin¡å pe cei pe care îi iubim ¿i pe cei care au
nevoie de o mânå de ajutor.

Vreau så ¿tii cå nici måcar o frazå din aceste pagini nu
aruncå vina asupra ta. Consider cå meseria incredibil de
solicitantå care este via¡a ta face så î¡i fie greu, dacå nu im-
posibil, så gåse¿ti timpul, energia sau dorin¡a de a da aten¡ie
la ceea ce faci gre¿it cu banii tåi, cu atât mai pu¡in så î¡i dai
seama care ar fi lucrul corect de fåcut. Copiii tåi au nevoie de
o mamå, partenerul are nevoie de dragoste, pårin¡ii au nevoie
de ajutor, cariera are nevoie de energie, iar prietenii au nevoie
de aten¡ia ta. Aruncå în acest amestec hainele care trebuie
luate de la curå¡åtorie, cumpåråturile care trebuie fåcute, mesele
care trebuie pregåtite ¿i casa care trebuie curå¡atå, ¿i nu e nici
o surprizå cå orice are legåturå cu banii este låsat deoparte.

Scopul acestei cår¡i este så facå aceastå transformare cât
mai u¿oarå posibil.

Pentru a realiza acest lucru, te voi ajuta så în¡elegi cum
am ajuns aici – de ce ne subminåm ¿i de ce a hotårî så cåpåtåm
controlul asupra vie¡ii noastre financiare este, de fapt, o decizie
uimitoare ¿i cutremuråtoare. De asemenea, sper så î¡i pot oferi
motiva¡ia så vrei så ac¡ionezi, så înfrun¡i direct aceste provo-
cåri ¿i så î¡i dobânde¿ti puterea.

Î¡i voi oferi îndrumåri ¿i instrumente pragmatice pentru a
te sim¡i sigurå ¿i capabilå så-¡i controlezi via¡a financiarå
cât mai repede ¿i mai pu¡in dureros posibil. În acest scop, am
gåsit un plan de ac¡iune de cinci luni pe care l-am numit Planul
Salvårii de Sine, pentru a te ajuta så treci peste bariere ¿i a
te pregåti pentru o via¡å de siguran¡å financiarå. Am încercat
så identific motivele pentru care alte cår¡i nu ¡i-au fost de
ajutor, de ce momentele tale de hotårâre ¿i de inspira¡ie ¿i-au
pierdut inevitabil entuziasmul ¿i au fost de scurtå duratå. Am
adoptat o abordare realistå ¿i am gåsit o strategie care
anticipeazå oboseala, teama ¿i lipsa de hotårâre, ¿i care este
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creatå pentru a-¡i påstra interesul, pentru a te educa ¿i – î¡i
vine så crezi? – pentru a te inspira så vrei så faci mai mult.
Nu te voi cople¿i cu liste de corvezi irealizabile. Am identificat
sarcinile principale – ¿i le-am fåcut cât mai u¿or de în¡eles ¿i
mai simplu de urmårit posibil. Scopul meu este ca, la finalul a
cinci luni, tu så î¡i po¡i trasa progresul ¿i så sim¡i mândria ¿i
u¿urarea care izvoråsc din a de¡ine controlul asupra acelei
pår¡i a vie¡ii tale pe care, pânå acum, nu ai controlat-o.

ªi, în final, sper cå aceastå carte te va îndruma spre viitor
¿i te va inspira, î¡i va aråta ce este posibil nu doar pentru
genera¡ia noastrå, dar ¿i pentru cele care urmeazå.

Aceasta este cu adevårat cea mai frumoaså parte. Aceste
schimbåri care influen¡eazå via¡a sunt o mo¿tenire uimitoare,
un dar pentru fiecare fiicå ¿i nepoatå – acelea care î¡i bine-
cuvânteazå via¡a aståzi ¿i cele care urmeazå så se nascå.

Acum ¿tii de ce cred cu adevårat cå aceastå carte – pe care
nu am plånuit niciodatå så o scriu doar pentru femei – este
cea mai importantå din câte am scris.
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O carte cu titlul Femeile ¿i banii trebuie så înceapå cu
povestea despre cât de departe au ajuns femeile din punct

de vedere financiar în ultimele trei decenii. Nu este doar o
remarcabilå istorie a progresului social, este una care ne amin-
te¿te cå schimbårile care au loc la nivel personal, zilnic, în
doze mici, se adaugå mi¿cårilor sociale ¿i culturale importante
în decursul timpului.

În zilele noastre, femeile reprezintå aproape jumåtate din
for¡a de muncå totalå a acestei ¡åri. În ultimii treizeci de ani,
veniturile femeilor au crescut cu 63%. Patruzeci ¿i nouå de
procente dintre to¡i lucråtorii de nivel profesional ¿i manage-
rial sunt femei. Ele aduc jumåtate sau mai mult din venit în
majoritatea gospodåriilor americane – o tendin¡å în cre¿tere,
care a ajuns pe coperta revistei Newsweek  ¿i a fost o ¿tire de
primå paginå în multe publica¡ii din ¡arå. Afacerile de¡inute
de femei reprezintå 40% din toate societå¡ile Statelor Unite.
Mai mult ca niciodatå, existå femei care se pot numåra printre
milionarii ¡årii, mai multe femei în managementul superior
¿i mai multe femei în posturi cu înaltå responsabilitate în
cadrul guvernului.

2
IMAGINEAZÅ-ºI CE

ESTE POSIBIL
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Avem dreptul så fim mândre de progresul nostru. Sunt atât
de onoratå så fiu martora acestei revolu¡ii care are loc în tim-
pul vie¡ii mele. Nu îmi doresc decât ca aceasta så fi spus în-
tregul adevår.

Acum, vrei så afli ¿i cealaltå parte a pove¿tii? Nouåzeci de
procente dintre femeile care au participat la un studiu coman-
dat de Allianz Insurance au mårturisit cå au sentimente de
nesiguran¡å în privin¡a finan¡elor lor. Nouåzeci de procente!
În acela¿i studiu, aproape jumåtate dintre respondente au spus
cå perspectiva de a ajunge så tråiascå pe stradå le-a trecut
prin minte. Un sondaj financiar Prudential din 2006 a des-
coperit cå doar 1% dintre femeile chestionate î¿i acordau nota
zece pentru cuno¿tin¡ele despre produsele ¿i serviciile finan-
ciare. Douå treimi dintre femei nu au discutat cu so¡ii lor
despre lucruri ca asigurarea de via¡å ¿i pregåtirea unui testa-
ment. Aproape 80% dintre femei au spus cå la båtrâne¡e vor
depinde de pensia acordatå de stat. ªtii cå posibilitatea ca fe-
meile så iaså la pensie sårace este aproape de douå ori mai
mare decât pentru bårba¡i?

De multå vreme må aflu în postura privilegiatå de a vorbi
cu mii ¿i mii de femei în fiecare an – de la cele care sunå la
emisiunea mea de televiziune sau care vin så må asculte
vorbind, la cele care îmi scriu e-mailuri pe website, pânå la
propriile mele prietene ¿i rude. A¿a cå vå aud, vå våd ¿i vå
simt temerile, nesiguran¡ele ¿i problemele foarte des, în mod
direct, ¿i am descoperit acest adevår dureros: în ciuda tuturor
progreselor pe care le-au fåcut femeile în ultimii treizeci, pa-
truzeci de ani – ¿i, neîndoielnic, acestea sunt realizåri re-
marcabile – sunt uluitå de cât de pu¡ine s-au schimbat în felul
în care femeile trateazå banii. Existå neconcordan¡e uria¿e
aici – între ceea ce ¿tim ¿i felul în care ac¡ionåm, între ceea ce
gândim ¿i ceea ce spunem, între abilitatea noastrå de a accede
¿i incapacitatea financiarå, între felul în care ne prezentåm
celorlal¡i ¿i cel în care ne privim cu adevårat în sinea noastrå,
între ceea ce meritåm ¿i ceea ce ne resemnåm så acceptåm,
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între puterea care ne este la îndemânå ¿i lipsa de putere, care
ne guverneazå ac¡iunile.

În 1980, când am fost angajatå pe postul de consilier finan-
ciar la Merrill Lynch, eram una dintre pu¡inele femei din biroul
din Oakland, California. În ochii ¿efului meu (bårbat), acest
lucru må fåcea candidatul perfect pentru lucrul cu toate femeile
care intrau pe u¿å. Pe atunci, cele mai multe dintre femeile care
veneau la o firmå de brokeraj fie mo¿teniserå banii, fie îi pri-
miserå în urma unui divor¡, råmåseserå våduve sau se trezeau
brusc în situa¡ia de a-¿i ajuta pårin¡ii în gestionarea banilor.
Doar în câteva situa¡ii au venit femei cu bani pe care îi fåcuserå
singure. Indiferent de circumstan¡ele care le aduceau la firma
de brokeraj, cu toate aveau acela¿i motiv pentru a se afla acolo:
nu doreau responsabilitatea de a-¿i gestiona banii. Întotdeauna
mi s-a pårut cå må angajau doar ca så le dådåcesc finan¡ele.

Dupå mai mult de douåzeci ¿i cinci de ani, povestea este, în
linii mari, aceea¿i. Indiferent de câ¿tigurile în statutul nostru
financiar, ¿tim cå femeile tot nu vor så î¿i asume responsa-
bilitatea atunci când este vorba de bani. Da, femeile câ¿tigå
mai mult ca niciodatå, dar nu fac mai mult din ceea ce câ¿tigå.
Ce vreau så spun cu aceasta? Banii tåi de pensie råmân lichizi
pentru cå nu ¡i-ai dat seama cum så îi investe¿ti corect, a¿a cå
nu faci nimic. Te-ai convins singurå cå vei munci pe veci, a¿a
cå valoarea fiecårui salariu devine fårå sens – pânå la urmå,
întotdeauna va mai exista unul. ªifonierul tåu gåzduie¿te
garderoba unei femei puternice ¿i stilate, dar secretul ru¿inos
este cå toate cardurile tale de credit au limita depå¿itå ¿i nu
¿tii cum vei plåti datoriile. Dar nu este vorba doar despre a
economisi ¿i a investi. Este vorba despre a nu cere o mårire de
salariu la serviciu atunci când ¿tii cå e¿ti subevaluatå. Este
vorba despre teama ¿i scârba pe care le sim¡i atunci când vine
vremea så plåte¿ti facturile în fiecare lunå, pentru cå nu ¿tii
exact ce ai, unde se duce ¿i de ce nu î¡i råmâne mai mult în
final. Este vorba despre cum te dojene¿ti tot timpul pentru cå
nu ¿tii mai mult ¿i pentru cå nu faci mai mult... înså råmâi
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resemnatå cu acest sentiment de neajutorare ¿i de disperare
pe måsurå ce trece timpul.

Din punctul meu de vedere, aceastå problemå este enormå,
råspânditå ¿i universalå. Cuprinde toate vârstele, toate rasele
¿i toate categoriile sociale. Cine poate nega faptul cå aici existå
un blocaj fundamental care le împiedicå pe femei så devinå
atât de puternice pe cât ar trebui så fie? Nu eu. Eu sunt prima
care så î¡i spunå cå tot ce trebuie så ¿tii pentru a-¡i asigura
viitorul financiar, pentru a te educa, pentru a-¡i u¿ura via¡a –
totul este la îndemâna ta. Trebuie doar så ceri. Dar tu nu ceri;
nu vrei så ¿tii.

Våd acest refuz fundamental, aceastå rezisten¡å, la toate
femeile, indiferent ce fac ele, cum tråiesc sau la ce nivel se aflå
în vie¡ile lor. Våd cum, practic, vå risipi¡i banii în loc så face¡i
afaceri cu ei. Våd mame casnice care lucreazå douåzeci ¿i patru
de ore pe zi ¿i, totu¿i, cedeazå toatå puterea ¿i tot controlul
so¡ilor lor, deoarece nu ele câ¿tigå banii în caså. Våd femei
singure ¿i de succes care refuzå så se concentreze asupra a
ceea ce trebuie så facå aståzi pentru a-¿i asigura siguran¡a
financiarå pe ani întregi. Våd femei la a doua cåsåtorie care
nu reu¿esc så î¿i protejeze bunurile acumulate înainte de a se
recåsåtori ¿i cårora li se pare neplåcut så aducå în discu¡ie
subiecte despre bani cu noii lor so¡i. Våd femei divor¡ate de
toate vârstele care sunt cuprinse de panicå atunci când sunt
confruntate cu realitatea cå habar nu au câ¡i bani sunt, ce så
facå atunci când î¿i primesc partea ¿i dacå vor fi în stare så î¿i
påstreze stilul de via¡å dupå divor¡. ªi cel mai înduio¿åtor?
Våd femei în vârstå care folosesc vorbe ca „lipsitå de putere“
¿i „lipsitå de valoare“ pentru a se descrie pe ele însele. Aceste
femei sunt pline de regret atunci când vine vorba despre felul
în care ¿i-au tråit vie¡ile financiare.

A¿adar, de ce vå face¡i asta? De ce vå sinucide¡i financiar ¿i
o face¡i cu zâmbetul pe buze?

Så formulez altfel. Pune-¡i întrebarea:
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De ce femeile, care sunt atât de competente în toate
celelalte domenii ale vie¡ilor lor, nu pot gåsi aceea¿i
competen¡å atunci când este vorba de probleme finan-
ciare?

Am pus aceastå întrebare – mie ¿i altora – iar ¿i iar. Fire¿te,
nu existå un singur råspuns. Dupå multå reflec¡ie, iatå ce am
descoperit eu:

Problema femeilor ¿i a banilor este în mod clar un subiect
complicat, care are mare legåturå cu istoria ¿i cu tradi¡iile
noastre, atât sociale, cât ¿i familiale. Aceste probleme adânc
înrådåcinate sunt dificultå¡i majore care trebuie depå¿ite,
bariere care trebuie trecute – ¿i asta nu se întâmplå peste
noapte. Poate fi nevoie de o genera¡ie pentru a provoca schim-
båri de o asemenea magnitudine în comportamentul nostru
zilnic. Vom studia aceste aspecte mai profund în capitolele
urmåtoare, deoarece sunt cauza principalå a acestei probleme.
Dar o vom analiza ¿i la nivel comportamental, deoarece tråså-
turile fundamentale pentru natura noastrå afecteazå în mod
clar ¿i felul în care abordåm problema banilor.

Gânde¿te-te la urmåtorul lucru: este o convingere general
acceptatå cå grija este un instinct primar pentru femei. Dåm
din noi, avem grijå de familia noastrå, de prietenii no¿tri, de
colegii no¿tri. Este în firea noastrå så fim grijulii. Atunci de
ce nu avem grijå ¿i de banii no¿tri? De ce nu vrem så avem
grijå de banii no¿tri a¿a cum avem grijå de so¡i, parteneri,
copii, animale de companie, plante ¿i orice altceva mai face
parte din via¡a noastrå ¿i pe care så îl iubim ¿i så îl pre¡uim?

Vreau så te gânde¿ti la aceastå problemå. Råspunsul este
foarte important pentru a descoperi ce se petrece aici ¿i ce te
trage înapoi. Deci voi întreba iar:

De ce nu acordåm banilor no¿tri aceea¿i grijå ¿i
aten¡ie pe care le manifeståm în fiecare altå rela¡ie
importantå pe care o avem?

Pentru cå nu avem o rela¡ie cu banii no¿tri.
Corectare: Avem o rela¡ie cu banii no¿tri, doar cå

este una complet disfunc¡ionalå.
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Så î¡i explic de ce spun asta. Peste tot våd femei care refuzå
så se ocupe de banii lor pânå când sunt obligate så o facå – din
cauza na¿terii unui copil, a divor¡ului sau a mor¡ii, de exemplu.
Cu alte cuvinte, nu stabilim o rela¡ie cu ei pânå când ajungem
în situa¡ii extreme, care schimbå via¡a, în care nu avem de
ales decât så ne confruntåm cu problemele legate de ei. Pânå
atunci, nu folosim acela¿i instinct primar de grijå atunci când
trebuie så avem grijå de banii no¿tri – ¿i, prin extensie, de noi
însene. Nici nu putem accepta acest fapt – cå banii no¿tri
sunt, într-adevår, o extensie a noastrå . În schimb, insis-
tåm într-o rela¡ie disfunc¡ionalå – ne ignoråm banii, le negåm
nevoile, ne temem de ei, ne temem så dåm gre¿, ne temem cå
ne vor da în vileag lipsurile, ceea ce duce la ru¿ine. Ce facem
cu toate aceste sentimente neplåcute? Le reprimåm, le punem
deoparte, nu le înfruntåm. Devine mult mai u¿or så ignoråm
¿i problema banilor. ªi cu cât o ignoråm mai mult, cu atât mai
rea devine situa¡ia; pe måsurå ce trece timpul, devenim mai
temåtoare cå este prea târziu så învå¡åm, prea târziu ca måcar
så mai încercåm. A¿a cå renun¡åm. Cui îi place o rela¡ie care
a dat gre¿? Nimånui. Mai bine så nu avem nici un fel de rela¡ie
decât una e¿uatå...

Dar banii nu sunt o persoanå pe care så o po¡i scoate
din via¡a ta. Ai nevoie de bani pentru a tråi.

A¿a cå så întoarcem invers aceastå teorie a rela¡iei ¿i så ne
întrebåm: Pentru a deveni competente ¿i pentru a avea succes
în gestionarea banilor no¿tri, pentru a deveni femeile pe deplin
responsabile care ¿tim cå ar trebui så fim, ce trebuie så facem?

Trebuie så dezvoltåm o rela¡ie sincerå ¿i sånåtoaså
cu banii no¿tri. ªi trebuie så vedem aceastå rela¡ie ca
pe o reflec¡ie a rela¡iei cu noi însene.

Nu pot formula mai simplu sau mai pe în¡eles: felul în care
ne comportåm cu banii no¿tri, felul în care îi tratåm vorbe¿te
despre modul în care ne percepem pe noi însene ¿i cât de mult
ne pre¡uim. Dacå nu suntem puternice cu banii, nu suntem
puternice, punct. Ceea ce se aflå în joc aici nu sunt doar banii –
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este ceva mult mai important. Este vorba despre cine sim¡i cå
e¿ti ¿i ce crezi cå meri¡i. Valoarea netå de duratå vine doar
când ai cunoa¿terea puternicå ¿i sånåtoaså a valorii tale. ªi
acum, deconectarea de bani, aceastå rela¡ie disfunc¡ionalå, este
o barierå pentru cele douå.

Odatå ce în¡elegi pe deplin acest lucru ¿i îl consideri un
adevår absolut, vei în¡elege ¿i cå destinul tåu depinde de bunul
mers al acestei rela¡ii. E¿ti sincer pregåtitå så arunci zarurile
în acest caz sau mai degrabå ai sentimentul cå ai abilitatea,
hotårârea, puterea pentru a face aceastå rela¡ie så meargå –
la fel de sigur pe cât ¿tii cum så ai grijå de to¡i oamenii pe care
îi iube¿ti din via¡a ta?

Cum repari aceastå rela¡ie?
În acela¿i fel în care ai repara orice rela¡ie care nu func¡io-

neazå: recunoscându-¡i gre¿elile, asumându-¡i responsabili-
tatea ¿i hotårând så ac¡ionezi într-un fel care va aduce o schim-
bare în bine. În cazul tåu ¿i al banilor tåi, aceasta înseamnå
så faci mi¿cåri financiare potrivite, mi¿cåri în scopul de a te
face så te sim¡i mai sigurå ¿i mai puternicå. Dacå aståzi arå¡i
banilor respectul pe care îl meritå ¿i îi por¡i în minte în toate
ac¡iunile tale, atunci, într-o zi, când nu vei mai putea avea
grijå de ei, banii vor avea grijå de tine. Vezi tu, a-¡i respecta
rela¡ia cu ace¿tia este cheia nu doar pentru siguran¡a ¿i inde-
penden¡a ta, ci ¿i pentru fericire.

Acum, så vorbim o clipå despre fericire.
Cel mai simplu este cå nimic nu î¡i afecteazå mai direct

fericirea decât banii.
Oh, ¿tiu. Cele mai multe dintre voi sunte¡i îngrozite de

aceastå idee, poate chiar jignite. Suze, cum adicå?! Fericirea
înseamnå toate acele lucruri care nu pot fi cumpårate cu bani –
sånåtate, dragoste, respect – nu? Absolut corect – toate acestea
sunt esen¡iale pentru o via¡å fericitå. Toate sunt determinate
de cine e¿ti ¿i nu de ce ai. Dar felul de fericire despre care
vorbesc eu este legat de calitatea vie¡ii tale – abilitatea de a te
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bucura de via¡å, de a-¡i tråi via¡a la întregul ei poten¡ial. ªi
provoc pe toatå lumea så îmi spunå cå astfel de lucruri nu
sunt factori de care depinde fericirea ta generalå.

Så parcurgem împreunå acest drum pentru o clipå. Da, ¿tiu
cå sånåtatea ta ¿i a celor dragi este de cea mai mare im-
portan¡å, dar explicå-mi ce s-ar întâmpla dacå, Doamne fere¿te,
oricare dintre voi s-ar îmbolnåvi. Nu ai vrea cea mai bunå
îngrijire posibilå? Nu ai fi recunoscåtoare cå ai o asigurare de
sånåtate bunå? ªi nu banii sunt cei care î¡i asigurå un acoperi¿
deasupra capului ¿i care te ajutå så te mu¡i într-un cartier cu
¿coli bune? Nu banii sunt cei care î¡i permit så ie¿i mai de-
vreme la pensie sau så î¡i dai demisia pentru a te putea reîn-
toarce la ¿coalå ¿i så î¡i schimbi cariera?

ªi atunci de ce ne împotrivim atât de mult så acceptåm pe
deplin ideea cå banii sunt un factor în determinarea fericirii
noastre? De ce într-un studiu recent, intitulat „Fericire
autenticå“ nu a existat nici måcar o singurå întrebare sau un
singur råspuns care så con¡inå cuvântul „bani“? Ceea ce må
deranjeazå în aceastå privin¡å este cå eu cred cå e o minciunå
så nu recuno¿ti puterea pe care o au banii pentru a ne face
vie¡ile mai bune ¿i mai fericite. Nu este potrivit så fim în
compania lor? Asta ai fost crescutå så crezi? Ei, sunt aici så
î¡i pun cå aceasta nu este doar o problemå de semanticå. Eu
cred cå aceastå „conspira¡ie a tåcerii“ este un alt motiv pentru
care atât de multe femei sunt pierdute în problemele financiare.
Adesea am spus cå trebuie så fim atente la vorbele noastre,
deoarece cuvintele devin ac¡iuni. Bine, ¿i opusul este adevårat:
tåcerea duce la inac¡iune. Nu vorbim despre bani cu prietenii
no¿tri, cu pårin¡ii, cu copiii – ¿i a¿a ne creåm probleme. Cum
så ne învå¡åm copiii, cum så ne educåm pe noi însene, dacå nu
existå un flux de informa¡ii despre bani liber ¿i sincer? De ce
ne purtåm atât de superficial cu banii no¿tri? Am face asta
dacå am crede cå de ei depinde chiar propria fericire? Så for-
mulez altfel: dacå insiståm în a nega rolul banilor în vie¡ile
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noastre, dacå nu le dåm respectul pe care cel mai probabil îl
meritå, atunci cu siguran¡å vom ajunge la nefericire.

Ceea ce trebuie så în¡elegi ¿i så crezi este cå fiecare dintre
voi deja are mai mult decât îi trebuie pentru a dobândi puterea
de a-¿i controla destinul financiar. Te rog în aceastå clipå så
iei inteligen¡a ¿i competen¡a incredibile, care î¡i servesc atât
de mult în numeroase aspecte ale vie¡ii tale ¿i så le aplici
banilor tåi. Oricine este în stare så conducå o gospodårie, så
conducå o companie, så conducå un departament al unei
companii, så organizeze o cålåtorie cu ma¿ina sau så alerge la
un maraton este complet echipat pentru a prelua ¿i aici con-
trolul. Oricine este o so¡ie în¡elegåtoare ¿i grijulie, partenerå,
mamå, fiicå, sorå, prietenå bunå, îngrijitoare, måtu¿å, bunicå
sau colegå are toate abilitå¡ile necesare pentru a crea o rela¡ie
puternicå cu banii ei ¿i pentru a face acele alegeri financiare
inteligente care te sprijinå, nu te saboteazå. La asta se re-
duce controlul destinului tåu financiar: så ¿tii ce så faci
¿i ce så nu faci – ¿i så ai convingerea ¿i încrederea så o
faci. Nu doar så te gânde¿ti la asta. Sau så vrei så o faci
såptåmâna ori luna viitoare. Så o faci într-adevår. Chiar
acum.

Mai întâi ia-¡i acest angajament fa¡å de tine ¿i eu te voi
ajuta. ªi împreunå, hai så ne imaginåm ce se poate întâmpla:

Imagineazå-¡i: Så deschizi factura cår¡ii de credit în fiecare
lunå ¿i så ¿tii cå vei putea så o plåte¿ti.

Imagineazå-¡i: Så ¿tii cå ai fåcut totul pentru a avea grijå
de familia ta dacå ¡ie ¡i se întâmplå ceva.

Imagineazå-¡i: Så råmâi într-o rela¡ie doar din dragoste,
nu pentru cå nu ¿tii cum te-ai descurca financiar pe cont
propriu.
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Imagineazå-¡i: Så te iube¿ti îndeajuns pentru a alege un
partener pe care nu trebuie så îl salvezi.

Imagineazå-¡i: Så fii cu adevårat ståpâna casei tale. Gata
cu ratele ipotecii. Nimeni nu ¡i-o mai poate lua.

Imagineazå-¡i: Så ¿tii cå într-o zi vei putea så ie¿i la pensie
fårå griji.

Imagineazå-¡i: Så cre¿ti copii care au învå¡at de la tine
în¡elepciunea de a tråi pe måsura posibilitå¡ilor lor, în loc så
tråiascå fårå control.

Imagineazå-¡i: Så ¿tii cå ¡i-ai ajutat pårin¡ii så tråiascå
ferici¡i, fårå teamå sau nesiguran¡å, pânå în ultima clipå.

Câ¿tigul angajamentului tåu se extinde dincolo de finan¡ele
tale. A avea o rela¡ie sånåtoaså cu banii te pune în pozi¡ia de a
avea rela¡ii mai bune cu to¡i cei din via¡a ta. Totul se leagå. O
femeie care are mai multå încredere ¿i siguran¡å din punct de
vedere financiar este o femeie mai fericitå. O femeie mai fericitå
va fi mai capabilå så aibå grijå, så împårtå¿eascå ¿i så ofere
sprijin tuturor celor din via¡a ei.

Toate acestea sunt posibile.

VIAºA TA BOGATÅ: UN EXERCIºIU

Prietena mea Allee Willis este compozitoare. Duce via¡a creativå
la care visåm cu to¡ii – este pasionatå de munca ei ¿i munce¿te
pentru pasiunea ei. ªi-a construit o via¡å dedicatå dezvoltårii creativitå¡ii
ei ¿i gåse¿te inspira¡ie în fiecare zi. Pânå ¿i cel mai neînsemnat
creion din caså, î¡i va spune ea, este creat pentru a-i inspira ¿i încânta
sim¡urile; are o abordare holisticå ¿i integrantå a vie¡ii. ªi totu¿i, exista
o zonå din via¡a ei pe care o vedea ca separatå ¿i stråinå: finan¡ele.
Noi douå am corespondat mult anul trecut. Un recent succes de
Broadway, „The Color Purple“, a obligat-o så se gândeascå la ce avea
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¿i, din fericire, så facå loc pentru mai mult. „Din punct de vedere
financiar, sunt într-un punct mort“, îmi scria ea anul trecut. „Credeam
cå împotrivirea mea de a gestiona banii se baza pe fricå, dar mi-am
dat seama cå nu pot face nimic dacå nu o fac din suflet. Ceea ce este

foarte greu de realizat fårå så îmi pun ¿i creierul la treabå. Dacå a¿
în¡elege mai multe, a¿ deveni pasionatå de gestionarea banilor ¿i nu
a¿ mai vedea acest domeniu ca pe o zonå separatå ¿i stråinå a vie¡ii

mele. Odatå ce începe så îmi placå ceva, acel lucru devine parte a
imaginii generale creative, iar apoi îmi este u¿or så råmân activå,
interesatå ¿i entuziastå.“

I-am råspuns lui Allee cu dragoste, dar ¿i cu fermitate: i-am aråtat
cå se preocupa de proiecte pânå când acestea aveau succes, apoi
lua cecurile ¿i le irosea pe obiecte inutile, pe vacan¡e ¿i pe al¡i oameni.
Avea grijå de întreaga lume, doar pentru cå avea aceastå posibilitate.

Era momentul så scape de toate lucrurile nefolositoare din via¡a ei ¿i
så se concentreze asupra celor care i-ar fi adus siguran¡å pe termen
lung. I-am zis-o bine, dar ea mi-a råspuns ¿i mai bine.

Allee m-a acuzat cå nu pricep defini¡ia ei despre ce înseamnå så
fii bogat ¿i cå nu sunt destul de în¡elegåtoare cu toate chinurile sufletelor
creative ca ea. A apårat mediul pe care îl crease ca fiind unul care o

îmbogå¡e¿te vizual, estetic ¿i spiritual – o necesitate absolutå pentru
starea de spirit a unui artist. „A fi bogat înseamnå lucruri diferite pentru
oameni diferi¡i“, scria ea. „Siguran¡a financiarå este esen¡ialå pentru

tine. Pentru mine esen¡iale sunt libertatea de crea¡ie ¿i exprimarea.
Dacå po¡i tråi via¡a în toate formele ei ¿i dacå po¡i sim¡i cå e¿ti una cu
ea, atunci e¿ti cea mai bogatå persoanå din lume. Când te afli în
armonie cu aceasta ¿i cuno¿ti valoarea lucrurilor materiale în crearea

acelui mediu, sim¡urile sunt treze ¿i foarte creative tot timpul. ªtiu –
siguran¡a financiarå face ca toate acestea så fie ¿i mai bune. Am cel
pu¡in cinci copii ale „The 9 Steps to Financial Freedom“ cumpårate în

cinci situa¡ii diferite, pentru cå eram obositå de a må mai sim¡i frustratå,
jenatå ¿i speriatå cå nu mi-am pus pe picioare via¡a financiarå. Într-o
izbucnire de «Pot s-o fac!» am citit cartea. Dar a face pa¿ii pentru a

transforma lucrurile, dupå ce siguran¡a datå de lecturå a dispårut, s-a
dovedit ceva prea greu de realizat. Trebuie så îmi vorbe¿ti dintr-o
pozi¡ie în care în¡elegi cum func¡ioneazå oamenii ca mine. Vreau ca
tu så în¡elegi avantajele de a include felul meu de a fi în al tåu.“




