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Wstęp

długI to stan umysłu I Złe naWykI

Czy możliwe jest, aby spłacić wszystkie długi, ma-
jąc 5 zł w portfelu? Jak zarządzać swoim długiem, 

aby na nim zarabiać? Co wiedzą ci, którzy wielokrotnie 
wpadali w długi i bardzo szybko z nich wychodzili? Jak 
skonstruować własny świat finansów, aby wzbogacał cię 
wtedy, kiedy ty korzystasz z życia? Dlaczego tylko nie-
liczni potrafią zarządzać swoim długiem tak, jak gdyby 
mieli patent wzbogacania? Co musisz wiedzieć, aby po-
zbyć się długów i zacząć zarabiać duże pieniądze? Czy 
jesteś gotów, już teraz, zastosować program wychodze-
nia z długów? 

Sprawdź, jak szybko zarobisz swój pierwszy milion 
bez długów. Pozbądź się nieprzespanych nocy, chaosu 
w głowie, niepewnej przyszłości, zmęczenia i bezsilno-
ści. Zmień swój świat finansów. Zatrzymaj napływające 
do spłacenia raty, uciekające dni, narastającą niemoc 
i bezsilność. Zbuduj wiarę i nadzieję stabilności finanso-
wej. Przerwij pętlę kredytową i zacznij zarabiać na plus. 



10

Jak z bankruta stać się milionerem

Dbaj o swój czas i swoją rodzinę. Zaprzęgnij pieniądze 
do pracy nad stabilnością. Chroń swoje zdrowie, zmniej-
szając stres z powodu obciążeń finansowych. Możesz 
zastanawiać się, czy jest to możliwe i czy sprawdzi się 
w twoim przypadku. Możesz również zastosować program 
wychodzenia z długów i szybkiego wzbogacenia, przeko-
nując się, że metoda działa także w twoim przypadku. 

Już dzisiaj powiedz stop swoim długom i rozpocznij 
drogę ku dobrobytowi. Czas na porządki i systematyza-
cję życia finansowego. Czas na akcję, spokój i stabilność. 
Na kartach tej książki zdradzam swoją drogę wychodze-
nia z długów, a z moich doświadczeń skorzystało już 
wiele osób. 

Uważna lektura dostarczy konkretnych wskazówek 
i podpowiedzi, co robić, aby osiągnąć finansowy sukces. 

osobiste doświadczenia 

HIstorIe LudZI InspIruJą, spraWIaJąc, 
że nIemożLIWe staJe sIę możLIWe

Plan wychodzenia z długów powstał dzięki moim do-
świadczeniom i wiedzy zdobytej w procesie edukacji.

W trakcie trwania studiów założyłem firmę w bran-
ży sportowej. Był to pierwszy poważny biznes. Spora 
inwestycja jak na 23-latka, który wyszedł z domu bez 
żadnego wsparcia finansowego i rzeczowego. Myślę, że 
wielu z nas zaczyna swoje życie od przysłowiowej łyżki. 

Bez środków finansowych, z wielkimi marzenia-
mi, chciałem otworzyć własną działalność. Jedyne, co 
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przyszło mi do głowy, to oczywiście pożyczka. Zainwe-
stowałem pożyczone od znajomych i rodziny pienią-
dze. W 1997 roku startowałem z pierwszym sklepem 
w branży sportowej. Minęły trzy lata. Prowadziłem trzy 
sklepy markowe, dwa serwisy i własny lokal handlowy. 
Cieszyłem się życiem i wydawałem pieniądze. Poczucie 
stabilności i dobrej passy – to wspaniałe uczucie towa-
rzyszyło mi każdego dnia. W trakcie tłustych lat cieszy-
łem się sukcesami, które przyszły bardzo szybko. Mój 
system koncentracji i systematyczności rozluźnił się. 
Po kolejnych dwóch latach nieumiejętnego prowadze-
nia biznesu interesy zaczęły się pogarszać. Pojawiały się 
coraz większe koszty, pożyczki i inwestycje. Przedsię-
biorstwo miało duży deficyt finansowy. Wartość długu 
trzykrotnie przewyższała majątek firmy. W międzycza-
sie wszedłem w spółkę medyczną. Osiem miesięcy póź-
niej z powodu trudności we współpracy zrezygnowałem 
ze spółki, skutkiem czego zwiększyły się straty. Niewła-
ściwie zainwestowałem czas i pieniądze. 600 tys. długu 
w 2001 roku to spora kwota, zwłaszcza dla 27-letniego 
mężczyzny, przyprawiająca o mdłości i ból głowy. Jak 
odrobić takie straty, gdy brak majątku trwałego i ja-
kichkolwiek oszczędności na koncie? Wszystko było na 
kredyt. Kiedy inni zarabiali duże pieniądze i cieszyli się 
życiem, ja marzyłem, aby wyjść na zero. Bardzo chcia-
łem mieć zero. 

W jednej chwili zaczęły walić się wszystkie plany i na-
dzieje na lepsze życie. Gorycz i strach przepełniała moje 
serce. Dzwoniące telefony, ponaglenia, wezwania osta-
teczne, przedsądowne, komornicy, ZUS i urząd skarbo-
wy. Kilka nietrafionych inwestycji i konsumpcyjne życie 
przyczyniły się do zachwiania finansowego. Świat okazał 
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się nieprzewidywalny, nadzieja na wzrost obrotów i zy-
sków nie zrealizowała się. Nawet dziś, gdy sobie o tym 
przypominam, czuję ten spinający stres.

W krótkim okresie, bo zaledwie w ciągu jednego roku 
patrzyłem, jak moje zaległości lawinowo rosły, a ja mu-
siałem dźwigać tę odpowiedzialność. Wtedy to zasto-
sowałem pewien plan, który systematycznie realizowa-
łem przez sześć lat. W roku 2007 moja sytuacja była 
ustabilizowana. 

Plan był w swojej prostocie genialny i możliwy do 
zastosowania. Zrobiłem kilka małych kroków, które 
w ciągu 6 lat dały rozwój i stabilność. To było kilka lat 
systematyczności, samozaparcia i pracy nad sobą. Za 
pożyczone 5 tys. zł otworzyłem nową firmę. W między-
czasie szkoliłem się, rozwijałem, inwestowałem w siebie 
i w swoje przedsięwzięcie. Firma rozrastała się, a ja spła-
całem długi. Korzystałem z wielu mądrych rad kolegów, 
specjalistów oraz z intuicji. Dzięki wielkiej determinacji 
wytrzymałem ten trudny okres, wzmacniając się poprzez 
ból i cierpienie. To była bardzo cenna lekcja od życia. 
Po sześciu latach moje aktywa w postaci nieruchomo-
ści i przychodów zaczęły przewyższać rozchody. W koń-
cu na rachunku bankowym miałem wymarzone zero: 
zero długów, a dodatkowo akcje, fundusze, oszczędno-
ści i nieruchomości. I wtedy przyszło wielkie szczęście 
i rozluźnienie. 

Stabilna sytuacja rozbudziła marzenia i chęć dalsze-
go rozwoju. Ambicje były niezaspokojone, chęci duże. 
Zacząłem inwestować. Aby realizować swoje zamierze-
nia, powoli zacząłem łamać wcześniej ustalone i spraw-
dzone zasady. Cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość 
i determinacja zamieniły się w zniecierpliwienie, chęć 
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posiadania, łapanie okazji i chciwość. Po raz pierwszy 
od wielu lat wziąłem kredyt, aby zrealizować inwestycję. 
Zacząłem zmieniać branże i przekształcać się. Zamkną-
łem trzy sklepy, podjąłem kilka ryzykownych operacji na 
rynku finansowym i stało się. W roku 2010 spostrze-
głem, że jestem w środku cyklonu, który prowadzi mnie 
do skutków z lat 2000/2001. Czas chwilowych zawiro-
wań w gospodarce światowej zwiększył ryzyko, a moje 
aktywa topniały. Bardzo szybko zatrzymałem ten proces 
i znowu uruchomiłem swój program. Zobaczyłem, że 
sytuacja stabilności finansowej, którą wypracowałem, 
mogła szybko ulec zmianie. Powróciłem do sprawdzonej 
metody. Aktualnie dzielnie bronię stabilności finansowej 
i zdecydowanie szybciej łagodzę skutki kryzysu. Jest to 
druga poważna lekcja i kilka nieodrobionych prac do-
mowych z tematu: jak poradzić sobie z kryzysem. Mu-
siałem powtórzyć i nadrobić zaległe lekcje wychodzenia 
z długów. Dzięki tej powtórce wzmocniłem się i wiem, 
jak wyjść z długów. Własne doświadczenia pobudziły 
mnie do przeanalizowania procesu zadłużania się i ła-
twego poddawania życiu konsumpcyjnemu. 

Bardzo uważnie przyglądałem się sobie i innym. No-
towałem słowa, obserwowałem emocje i zachowania.  
Połączyłem swoje obserwacje z wiedzą psychologiczną, 
ekonomiczną i marketingiem, doszedłem do zdumiewa-
jących wniosków. Moje refleksje i obserwacje pozwoli-
ły stworzyć niezawodny system wychodzenia z długów. 
Sprawdza się z powodzeniem w każdym trudnym wa-
riancie finansowego zadłużenia. Metoda jest przetesto-
wana przez wiele osób. 

Chciałbym tą lekcją podzielić się z tobą, drogi czy-
telniku. Być może, tak jak ja kiedyś, siedzisz w domu 
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i zastanawiasz się, co dalej, jak wyjść z tego bagna. Być 
może masz poczucie, że jesteś stary albo myślisz, że już 
nic ciekawego cię nie spotka. Znam doskonale każde to 
uczucie, każdą myśl, każdy obraz i narastający lęk oraz 
bezsilność. Od czasu do czasu pojawia się jeszcze chęć 
walki i poczucie mocy, lecz nie trwa to zbyt długo. My-
ślę, że moja droga może stać się dla ciebie inspiracją 
i zapoczątkować zmianę twojej sytuacji finansowej. Cze-
go z całego serca ci życzę. 

Uśmiech losu czy stała konsekwentna praca?

sukces to WIeLkIe marZenIa, 
cIężka, konsekWentna praca 

I odrobIna taLentu

Z tarapatów finansowych każdy pragnie wyjść w ciągu 
jednej chwili. Nikt przy zdrowych zmysłach nie lubi 
cierpieć i doznawać bólu. Kłopoty finansowe są dosko-
nałym przykładem tego. Chcemy jak najszybciej pozbyć 
się długów. Czas i sposób to najważniejsze kryteria tej 
materii. Istnieją dwie drogi wyjścia z długów: 
• pierwsze podejście – szybkie, ryzykowne, o niskim 

prawdopodobieństwie powodzenia. 
• drugie podejście – wolniejsze, bardziej stabilne, 

o wysokim poziomie prawdopodobieństwa wyjścia 
z kłopotów i budowania stabilności finansowej.

pierwsze podejście to szybki sposób zbicia fortu-
ny i łatwe pieniądze, związane raczej z losem i szczę-
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śliwym przypadkiem niż z własną pracą: otrzymanie 
spadku, wygrana na loterii, wyjazdy za granicę, trafiona 
inwestycja, szara strefa, posiadanie bogatego partnera, 
szukanie złotej zasady, wygrana w kasynie, interes ży-
cia itd. Powyższe zdarzenia pojawiają się w życiu, ale 
obarczone są wysokim ryzykiem i niskim rachunkiem 
prawdopodobieństwa. Zatem pierwsza droga wycho-
dzenia z długów zdecydowanie nie znajduje miejsca 
w tej książce.

Ktoś, kto zwykle liczy na korzystny zbieg okoliczno-
ści i uśmiech losu, należy do grupy osób z zewnętrznym 
ośrodkiem kontroli. Znaczy to tyle, że swoje kłopoty 
i niepowodzenia uzależnia od sytuacji zewnętrznych. 
To różni ludzie i zdarzenia odpowiadają za aktualną 
sytuację materialną i jego długi. Ogólnie mówiąc, jest 
to osoba, która nie bierze odpowiedzialności za swoje 
życie, a przerzuca zdecydowanie większą jej część na 
zewnątrz. Schemat zewnętrznego sterowania pozbawia 
odpowiedzialności indywidualnej i możliwości wzięcia 
życia we własne ręce. 

drugie podejście wychodzenia z długów jest stabilne 
i pewniejsze. Opiera się na przemyślanej, sprawdzo-
nej i zaplanowanej strategii, którą realizuje się konse-
kwentnie przez siedem lat. Decydując się na tę drogę, 
mogę zapewnić cię, drogi czytelniku, że będziesz za-
skoczony i szczęśliwy z powodu osiągniętych efektów. 
Sposób drugi oparty jest na wykonywaniu czynności 
zgodnie z ustaleniami w tej publikacji. Aby zastosować 
pełny program wychodzenia z długów, zapraszam do 
dokładnej analizy materiału znajdującego się w twoich 
rękach.
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3. DZiAŁAniA i nAWYKi

reaguj na bieżąco

Lęk, nIepeWnoŚć I beZsILnoŚć WZrasta 
WraZ Z pasyWnoŚcIą I cZasem ocZekIWanIa

Reaguj na bieżąco, podejmuj działania szybko i pewnie. 
Realizuj pomysły i zwiększaj szanse sukcesu. Wyrabiaj 
w sobie nawyk reagowania na bieżąco. Każda nadarza-
jąca się informacja czy sytuacja to impuls do działania. 

W ciągu roku każdy człowiek wpada na co najmniej 
siedem pomysłów, które mogą przynieść miliony. To 
bardzo ciekawa hipoteza, prawda? Sprawia, że możemy 
spoglądać w przyszłość zdecydowanie optymistyczniej. 
Jednocześnie nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego jest tak 
niewielu milionerów. Odpowiedź wydaje się bardzo pro-
sta: tylko nieliczni podejmują działania, aby te pomysły 
realizować. Aktywność, czyny to pierwszy krok do reali-
zacji stabilności finansowej. Plany, rozmyślania, różne 
dywagacje, zastanawianie się i wątpliwości to działania, 
które mogą spowolnić mechanizm zarabiania pienię-
dzy. Planowanie na pewno jest istotne, lecz skupianie 
się przez długi czas wyłącznie na planach niekoniecznie 
przyśpiesza efekty. 

Załóżmy, że nie jesteś wykształconym człowiekiem, 
nie masz fachu w ręku, nie posiadasz kapitału, nie masz 
znaczących znajomości, jesteś bez pracy i mieszkasz 
w mieście poniżej osiemdziesięciu tysięcy mieszkańców. 
Zastanawiasz się nad tym rozdziałem i mówisz sobie: 
Jak ja z takimi możliwościami i trudną sytuacją na ryn-
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ku mogę być niezależny finansowo? Czy jest możliwe, 
abym wpadł na pomysł dochodowego biznesu? 

Z perspektywy ograniczeń wszystko wygląda bezna-
dziejnie. Na szczęście poza ograniczeniami i zagrożenia-
mi są też możliwości – twoją możliwością jest umiejęt-
ność bardzo dokładnego sprzątania. Robisz to dobrze 
i dodatkowo lubisz sprzątać. Wpadasz na pomysł: założę 
firmę sprzątającą.

Jak na początek, to wystarczy. Lubisz sprzątać, masz 
czas, chcesz to robić. Przystępujesz do rozmyślań. Siadasz 
w fotelu i snujesz plany, zastanawiając się, jak by to było, 
gdybyś tę firmę otworzył, co trzeba zrobić, jakie formalno-
ści załatwić, w jaki sposób rozreklamować usługi, jak ma 
wyglądać logo, w jaki sposób kolportować ulotki, skąd po-
zyskać środki na inwestycje itd. W trakcie tych rozmyślań 
mogą pojawiać się wątpliwości, niepewność, pytania i nie-
jasności. Możesz zacząć tworzyć w swojej głowie różne 
warianty negatywnych zdarzeń. Kiedy pozwolisz sobie na 
projektowanie negatywnych scenariuszy, zapał do nowego 
przedsięwzięcia będzie pikował w dół. Emocje zmienią 
się z pozytywnych na negatywne, co będzie skutkować 
zniechęceniem. Nie sprawdzając swoich pomysłów w rze-
czywistym działaniu, przyspieszamy ich śmierć. Gasną 
na tym samym fotelu, na którym rozpaliły się w naszej 
głowie. Rozbudowana analiza zabija pomysłowość i wia-
rę. Pomysły, które nie ujrzały światła dziennego to te, dla 
których znaleźliśmy więcej argumentów przeciw niż za. 

Pesymistyczny wariant analizy pomysłów oparty jest na 
argumentacji uzyskanej na podstawie pytania: dlaczego 
nie warto prowadzić firmy sprzątającej? Wymyślamy ty-
siące argumentów i czarnych scenariuszy, aby usprawie-
dliwić brak odpowiedzialności i niemożność podjęcia de-
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cyzji. Musimy się uspokoić i być pewnym, że nasza decyzja 
wycofania się z przedsięwzięcia jest słuszna. Pozostaje tyl-
ko pytanie, na jakiej podstawie wyciągamy taki wniosek. 
Odpowiedź jest chyba oczywista: na podstawie własnych 
teorii i domysłów. Jak można wnioskować, że coś się nie 
opłaci, nie sprawdzając tematu w rzeczywistości? 

Wpadasz na pomysł i zapalasz się do jego realizacji. 
Zaczynasz rozmyślać i planować kolejne kroki. Jesteś 
pełen energii i chęci. Czasem chwalisz się najbliższym. 
Niektórzy cię wspierają, a niektórzy zniechęcają, co po-
woduje, iż zaczynasz mieć wątpliwości co do powodzenia 
swojego przedsięwzięcia. Dochodzisz do tych wniosków 
tylko i wyłącznie na podstawie debaty intelektualnej, 
która rozegrała się w twojej głowie, bez jakiegokolwiek 
sprawdzenia w działaniu. 

 rozwiązanie jest tylko jedno – bardzo prosta pro-
pozycja – masz pomysł... działaj. Nie muszą to być od 
razu kroki zmierzające do otwarcia firmy. Wystarczy zo-
rientować się w terenie. Zapoznaj się z tematem bardziej 
szczegółowo. Możesz przejść się po kilku firmach lub 
mieszkaniach, zostawić ulotki lub zrobić sondaż doty-
czący zainteresowania daną usługą. Możesz przeglądać 
strony internetowe w celu zrozumienia całego biznesu. 
Możesz porozmawiać z ludźmi. Jednak gdy rozmawiasz 
o biznesie z długotrwale bezrobotnym, nie spodziewaj 
się zachwytu i aprobaty dla swojego pomysłu. Zawsze 
radź się kogoś, kto już coś w danej dziedzinie osiągnął. 
Nie będziesz przecież uczył się jak schudnąć od osoby, 
która waży 130 kilogramów. 

masz pomysł, to zrób jakiś krok. Tylko działanie 
uruchamia energię i dalsze konsekwencje. Skoro masz 
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podjąć decyzje, to zrób cokolwiek, chociaż malutki krok. 
Zapoznaj się z wszelkimi możliwościami. 

Kroki, które możesz podjąć:
1. Zrób plan działania.
2. Przeglądaj Internet.
3. Rozmawiaj z ludźmi, którzy w danej branży odnieśli 

sukces lub są otwarci na świat i osiągnęli więcej niż ty.
4. Czytaj fachową literaturę.
5. Zapisz się na kurs.
6. Odwiedzaj miejsca, gdzie możesz podpatrzeć podob-

ne przedsięwzięcia.
7. Zadzwoń do instytucji w celu zebrania informacji na 

temat wymogów formalno-prawnych.
8. Zrób listę osób, firm, które mogłyby ci pomóc w przed- 

sięwzięciu. 

Zrób jeszcze jeden krok

małe krokI 
W cHWILacH ZWątpIenIa scaLaJą 

Fundamenty dobrobytu W prZysZłoŚcI

Pamiętam, jak nauczyciel z ósmej klasy podstawówki 
zwykł mawiać: „Jak mówią, abyś szedł kilometr, masze-
ruj dwa kilometry, jak mówią, abyś poświęcił na pracę 
trzy godziny, pracuj cztery godziny, jak mówią, abyś po-
mógł jednej osobie, pomóż dwóm”. Po prostu zrób jesz-
cze jeden krok. Jest to działanie, które zwiększa moż-
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liwości i szanse w życiu. Pokazuje naszą determinację, 
odpowiedzialność i siłę walki.

Podejmując się wykonywania zadań, zrób coś więcej. 
Zacznij wymagać od siebie więcej. Nie pozwól na grę 
w kotka i myszkę z samym sobą. Bardzo wielu pracow-
ników pracuje tak, aby się nie napracować, a przy okazji 
sprawiają wrażenie, że są zapracowani. Spryt i przebie-
głość pracowników mogą być tak dalece posunięte, że 
gdybyśmy policzyli wydatkowanie energii na unikanie 
pracy i stres z tym związany, okazałoby się, że pracowni-
cy tracą więcej energii na unikanie pracy niż na jej solid-
ne wykonanie. 

Wykonując daną czynność, uczysz siebie pewnych 
zachowań, postaw, emocji i stosunku do pracy. Ty je-
steś odpowiedzialny za kreowanie wizerunku i postaw 
względem zadań, jakie powierzają ci inni. Spraw so-
bie postawę pełną entuzjazmu i zapału. Zaangażuj się 
w projekty, które wykonujesz. Przekonaj się, jak bardzo 
jest to opłacalne. Nie jest to łatwa postawa, ponieważ 
większość osób najpierw wymaga od innych, a dopie-
ro później od siebie. W przypadku problemów finanso-
wych należy odwrócić kolejność. W pierwszej kolejności 
wymagaj od siebie, a następnie od innych. Zapewne wie-
lokrotnie angażowałeś się z dużym przekonaniem. Być 
może brałeś udział w przedsięwzięciach, które porywały 
cię bez pamięci. Przypomnij sobie ten stan. Będąc w tym 
stanie, zaobserwuj subiektywnie mijający czas, nastrój 
powrotu do domu z poczuciem spełnionej misji. Jakie 
było oczekiwanie kolejnego dnia? Przypomnij sobie po-
ranki. Jak bardzo byłeś wypoczęty mimo krótkiego snu? 
Jakie myśli pojawiały się w twojej głowie, co czułeś i jak 
patrzyłeś w przyszłość? Jak bardzo było to ekscytują-
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ce, pełne możliwości i optymizmu? A teraz przypomnij 
sobie projekty, których nie chciałeś wykonywać. Nudne 
i męczące projekty. Co wtedy czułeś? Jaką miałeś posta-
wę, jak mijał czas, jakie dominowały uczucia, z jakim 
nastrojem wracałeś do domu i co myślałeś o dniu na-
stępnym? Jakie różnice zauważasz między przyjemnymi 
a nieprzyjemnymi projektami? Myślę, że wiesz, o czym 
mówimy. 

Kiedy zaczniesz traktować pracę jak własny biz-
nes, przejmiesz odpowiedzialność nad całym proce-
sem twórczym. W konsekwencji ludzie zaczną widzieć 
w tobie osobę solidną i powierzą więcej odpowiedzial-
ności. Pojawią się nowe szanse. Podobnie jak ty, twój 
szef chce mieć mniej pracy a więcej dochodów. Pokaż, 
że dzięki twojej pracy, szef może być spokojny o firmę, 
a zaczniesz awansować i zarabiać więcej. Do dzieła! 
Zrób o jeden krok więcej. W jakimkolwiek działaniu, 
w jakimkolwiek obszarze po prostu zrób o jeden krok 
więcej. Jeżeli uważasz, że masz mało czasu, możesz 
troszkę wcześniej wstać. Jeżeli uważasz, że za dużo 
ważysz, odejdź szybciej od stołu. Pobiegaj, pospace-
ruj, popływaj, zadzwoń do znajomego i zapytaj o nowe 
możliwości zarobkowania, odśwież kontakty. Zawsze 
jest szansa i możliwości wykonania jednego kroku 
więcej. To, co teraz zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od 
ciebie. Rób jeden krok więcej każdego dnia. Tylko je-
den krok, nic więcej. 
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