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Rozdziaá 9.

Pokonaj demony

Są osoby, którym dobra organizacja pracy nie sprawia trudnoĞci. Porządek i dyscyplinĊ wydają siĊ mieü we krwi. Istnieje teĪ
jednak mnóstwo ludzi, dla których lepsze zarządzanie czasem
jest celem bardzo trudnym do osiągniĊcia. Zakáadam, Īe wĞród
czytelników tej ksiąĪki jest wiele takich osób. JeĞli Ty takĪe do
nich naleĪysz, pewnie zastanawiasz siĊ, co moĪesz zrobiü, aby
pokonaü wewnĊtrzny opór przed punktualnoĞcią lub inne przeszkody, które sprawiają, Īe kolejne minuty (lub záotówki) gdzieĞ
wyciekają. Byü moĪe domyĞlasz siĊ juĪ mojej odpowiedzi: pierwsza i najwaĪniejsza sprawa to uĞwiadomienie sobie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym rozdziale podpowiadam, jakie mogą
byü powody trudnoĞci z organizacją czasu i pieniĊdzy. PrzemyĞl,
które z nich mogą odnosiü siĊ do Ciebie. Z taką wiedzą walka
z tymi niewidzialnymi wrogami stanie siĊ áatwiejsza, choü moĪliwoĞü ich pokonania i tak w najwiĊkszym stopniu zaleĪeü bĊdzie
od Twojej wáasnej determinacji.
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Demony czasu
MoĪe siĊ wydawaü, Īe aby dobrze zorganizowaü swoją pracĊ,
wystarczy poznaü odpowiednie techniki, przeüwiczyü je i potem
stosowaü w praktyce. I po problemie! WáaĞciwie jest to prawda.
Musimy jednak wziąü pod uwagĊ, Īe do wykonania danej czynnoĞci
nie wystarczy ustalenie takiego wáaĞnie celu i poznanie sposobu na
jego efektywne zrealizowanie. Potrzebny jest jeszcze wykonawca —
Īywy czáowiek, dysponujący nie tylko wiedzą, ale równieĪ unikalnymi doĞwiadczeniami osobistymi, emocjami i wypracowanymi
przez lata przekonania. To dziĊki nim kaĪdy z nas jest indywidualnoĞcią, ale ma teĪ specyficzne dla siebie problemy. MoĪna
powiedzieü, Īe kaĪdy ma swoje wáasne demony, które przeszkadzają mu w byciu osobą doskonale sprawną, mistrzowsko zorganizowaną i precyzyjnie punktualną.
Prokrastynacja. Wszystko masz Ğwietnie zaplanowane, wiesz,
co i jak musisz zrobiü oraz ile czasu — teoretycznie — moĪe Ci to
zająü, a jednak siedzisz przed komputerem i ukáadasz pasjansa
lub przeglądasz wpisy znajomych na Facebooku, ewentualnie robisz 1001 innych drobiazgów, byle tylko nie wziąü siĊ za najwaĪniejsze z zaplanowanych zadaĔ. Zwlekasz z jego wykonaniem,
a kiedy wreszcie siĊ za nie zabierasz, musisz pracowaü szybko i nie
moĪesz zrobiü wszystkiego tak dobrze, jak potrafisz. ZdąĪasz na
ostatnią chwilĊ lub zawalasz terminy. Podobny scenariusz powtarza
siĊ bardzo czĊsto. To wáaĞnie prokrastynacja.
WĞród moĪliwych przyczyn prokrastynacji wymienia siĊ strach
przed poraĪką, ale teĪ strach przed sukcesem (bo po osiągniĊciu
celu moĪesz poczuü pustkĊ lub inne przykre emocje). Teorii na
temat moĪliwych przyczyn prokrastynacji jest jednak wiele, dlatego moĪna sądziü, Īe u róĪnych osób moĪe mieü ona odmienne
podáoĪe. JeĞli czujesz, Īe prokrastynacja to takĪe Twój problem,
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w pierwszej kolejnoĞci spróbuj samodzielnie odszukaü przyczynĊ.
Zastanów siĊ, czego próbujesz uniknąü, co innego usiáujesz od
siebie odsunąü, odkáadając pracĊ na póĨniej. JeĞli juĪ bĊdziesz
wiedziaá, czym jest to „coĞ”, postaraj siĊ to zmieniü. Wyznaczając
sobie na przykáad nagrodĊ lub planując przyjemną aktywnoĞü po
wykonanej pracy, moĪesz sprawiü, Īe obowiązki staną siĊ áatwiejsze do wykonania. W eliminowaniu przejawów prokrastynacji
pomóc moĪe dzielenie pracy na mniejsze etapy i koncentrowanie
siĊ na zakoĔczeniu kaĪdego z nich. Osoby z tym problemem są
bowiem czĊsto przytáoczone rozmiarem zadania i tym, jak wiele
pracy trzeba wykonaü, by doprowadziü je do koĔca.
WyobraĨ sobie wielkie jezioro, które musisz przepáynąü. Byü moĪe
boisz siĊ, czy starczy Ci siá i sprawnoĞci, by o wáasnych siáach
dotrzeü na drugi brzeg. A teraz wyobraĨ sobie kilka maleĔkich
stawów, z których Īadne nie stanowi duĪego wyzwania dla Twoich umiejĊtnoĞci. Teoretycznie w jednym i drugim przypadku do
pokonania masz ten sam dystans, ale jeĞli prokrastynacja stanowi
Twój problem, spróbuj zamieniü jedno wielkie jezioro na seriĊ
mniejszych stawów. ĝwiadomoĞü, Īe juĪ za chwilĊ dopáyniesz do
pierwszego brzegu, a potem do kolejnego, moĪe wiele uáatwiü.
Prekrastynacja — to doĞü nowe pojĊcie, które na razie nie
wydaje siĊ tak brzemienne w skutki jak prokrastynacja. MoĪliwe
jednak, Īe kolejne badania pogáĊbią naszą wiedzĊ na temat tego
zjawiska, a wtedy uĞwiadomimy sobie, Īe nie jest to wcale báahy
problem. Czasopismo „Psychological Science” opublikowaáo wyniki badaĔ przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu
Stanowego w Pensylwanii, które wykazaáy, Īe wiele osób ma tendencjĊ do koĔczenia lub przynajmniej rozpoczynania zadaĔ jak
najszybciej, nawet za cenĊ wiĊkszego wysiáku3. Dobrze obrazuje
3

https://www.psychologytoday.com/blog/dont-delay/201406/
pre-crastination-what-is-it-you-ask
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to pewien przeprowadzony eksperyment. Badani mieli przenieĞü
jak najszybciej wiadro z punktu A do punktu B. Wiadra byáy
czasem puste, czasem wypeánione, zmieniaáy siĊ teĪ inne okolicznoĞci eksperymentu. Jednak bez wzglĊdu na to, jak manipulowano warunkami badania, zawsze okazywaáo siĊ, Īe wiele osób
chwytaáo nie za to wiadro, które staáo bliĪej mety, ale za to, które
byáo bliĪej startu. W efekcie badani nosili wiadra przez dáuĪszy
czas, niĪ byáo to konieczne, wkáadając w to zadanie wiĊcej wysiáku,
co miaáo szczególne znaczenie, gdy pojemnik wypeániony byá ciĊĪkimi monetami. Uczestnicy badania, pytani o powody takiego
zachowania, upierali siĊ, Īe chwytali za wiadro, które byáo bliĪej,
aby wykonaü zadanie szybciej. W efekcie jednak wykonywali je
dáuĪej i bardziej siĊ mĊczyli. WáaĞnie tendencja do takiego zachowania nazwana zostaáa prekrastynacją.
Wspominaáem juĪ o pracy w nocy — o tym, Īe zazwyczaj jest
mniej efektywna niĪ praca w dzieĔ. Dlatego zamiast pracowaü do
póĨna wiĊcej sensu moĪe mieü wczeĞniejsze poáoĪenie siĊ spaü,
a potem znów wczeĞniejsze rozpoczĊcie pracy. Z ekonomicznego
punktu widzenia lepiej siĊ wyspaü i wstaü wczeĞniej, wtedy bowiem wykonasz pracĊ szybciej i lepiej niĪ wtedy, gdy zarywasz noc.
Praca w nocy moĪe byü wáaĞnie takim przejawem prekrastynacji
— pozornie sądzisz, Īe coĞ sobie uáatwiasz i przyspieszasz, podczas gdy tak naprawdĊ jest odwrotnie. „Problem sprowadza siĊ
w gruncie rzeczy do pytania: czy lepiej zrobiü coĞ od razu, ale z ryzykiem gorszego efektu, czy poczekaü z realizacją, caáoĞü przemyĞleü, tracąc jednak czĊsto czas i ryzykując, Īe w ogóle zadania
nie zakoĔczymy” — pisze na swoim blogu Jacek KáosiĔski4. I to
chyba najlepsze podsumowanie tego tematu.

4

http://klosinski.net/czy-pospiech-dobrze-doradza/
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MoĪliwe, Īe pracujesz nieefektywnie nie dlatego, Īe coĞ ciągle odkáadasz, ale przez to, Īe nie przygotowujesz siĊ odpowiednio do
pracy i od razu dziaáasz. JeĞli tak, to tym bardziej weĨ sobie mocno
do serca wszystkie te zalecenia, które wymieniáem, pisząc o organizacji czasu i planowaniu pracy.
LĊk przed dyscypliną — niektórzy z nas boją siĊ dyscypliny.
JeĞli muszą coĞ zrobiü i jeĞli na dodatek narzucony zostaje im
termin, odczuwają to jako zamach na ich wolnoĞü i mają silną
potrzebĊ wydostania siĊ z takiego kieratu. Nieterminowe wykonywanie zadaĔ jest wówczas rodzajem buntu. Nie mogą skupiü siĊ
na pracy, gdyĪ oznaczaáoby to poddanie siĊ, ulegáoĞü wobec narzuconych okolicznoĞci. Takie zjawisko moĪna czasem zaobserwowaü w niektórych firmach, gdzie niezadowolenie pracowników
z pracy (lub páacy) miesza siĊ z brakiem kontroli. MoĪna wówczas
odnieĞü wraĪenie, Īe kaĪdy robi, co moĪe, aby nie pracowaü, a jeĞli
dobrze przykáada siĊ do swoich obowiązków, naraĪa siĊ na ĞmiesznoĞü w oczach wspóápracowników. Jednak podobna postawa moĪe
wystąpiü równieĪ w innych okolicznoĞciach, takĪe podczas samodzielnej pracy w domu.
W sytuacji, kiedy pojawia siĊ lĊk przed dyscypliną, waĪne jest, aby
uĞwiadomiü sobie sens kaĪdego wykonywanego zadania. Spróbuj
odpowiedzieü sobie na pytanie „po co to robiĊ?”, a potem „jakie
korzyĞci z tego osiągnĊ?”. Kolejnym krokiem bĊdzie zamiana sáowa „muszĊ” na „chcĊ”. Wcale nie musisz gotowaü obiadu ani wykonywaü pracy. Prawdopodobnie chcesz to zrobiü, aby coĞ zyskaü — gotujesz, aby zjeĞü coĞ smacznego lub nakarmiü dzieci,
a pracujesz, bo chcesz zarobiü pieniądze. Postaraj siĊ wyrzuciü
z osobistego sáownika sáowo „muszĊ”, poniewaĪ ono zazwyczaj faászuje rzeczywistoĞü. Tak naprawdĊ niewiele spraw
w Twoim Īyciu odbywa siĊ zupeánie niezaleĪnie od Twojej woli.
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Gáód adrenaliny — niektórzy lubią pracowaü pod presją czasu,
a wáaĞciwie inaczej nie potrafią. Dopóki nie czują presji zbliĪającego siĊ terminu, ich poziom napiĊcia i motywacji jest zbyt niski,
by posuwaü sprawy naprzód w dobrym tempie. Osoby te biorą siĊ
ostro do pracy dopiero wtedy, gdy daje o sobie znaü adrenalina,
a napiĊcie roĞnie tym bardziej, im szybciej zbliĪa siĊ wyznaczony
deadline. Tak naprawdĊ to wáaĞnie adrenalina nakrĊca takich ludzi, sprawiając, Īe nawet jeĞli wykonują nudne zadanie biurowe,
Ğcigając siĊ z czasem czują siĊ tak, jakby skakali na bungee.
MoĪna siĊ zastanawiaü, czy dla osób, które potrzebują mocnych
stymulacji, praca biurowa w ogóle jest odpowiednia, ale jeĞli pomimo tych wątpliwoĞci chcesz takową wykonywaü, postaraj siĊ,
by nie byáa ona Twoją gáówną Īyciową aktywnoĞcią. O adrenalinĊ
zadbaj w inny sposób, decydując siĊ na paintball, sport czy choüby
wspinaczkĊ górską, dziĊki czemu w pracy nie bĊdziesz cierpiaá
z powodu nadmiaru energii i zarazem niedoboru wraĪeĔ.
Brak wiary w siebie — trudnoĞci w koncentracji i powolne
wykonywanie zadaĔ mogą wynikaü takĪe z braku przekonania co
do moĪliwoĞci wykonania zadania. JeĞli wątpisz w swoje zdolnoĞci lub umiejĊtnoĞci, to oczywistym jest, Īe nie chcesz zajmowaü siĊ tym, co bĊdzie potwierdzeniem Twojej niekompetencji
w danej dziedzinie. Postaraj siĊ uczciwie wobec siebie ustaliü, co
jest przyczyną takiego stanu rzeczy. JeĞli faktycznie chodzi o brak
wiedzy, byü moĪe warto pomyĞleü o kursie doszkalającym. MoĪliwe
jednak, Īe Twoja praca przynosi dobre efekty, pracodawca lub
klienci są z Ciebie zadowoleni, ale Ty i tak czujesz, Īe jesteĞ zbyt
sáaby w tym, co robisz. W takiej sytuacji wskazana moĪe byü psychologiczna praca nad poczuciem wáasnej wartoĞci — zacząü moĪesz od lektury ksiąĪek związanych z tym problemem. Ewentualnie moĪesz takĪe rozwaĪyü, czy praca, którą wykonujesz, jest dla
Ciebie odpowiednia, czy moĪe zupeánie rozmija siĊ z tym, czym
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chciaábyĞ siĊ zajmowaü. Trudno bowiem o pewnoĞü siebie podczas
wykonywania obowiązków, które są tylko obciąĪeniem, a nie dają
jakiejkolwiek satysfakcji.

Demony pieniĊdzy
Z jednych kaĪdą minutĊ wysysają demony czasu, od innych kaĪdy
grosz wyáudzają demony pieniĊdzy. JeĞli pomimo pozornych staraĔ ciągle nie udaje Ci siĊ nic zaoszczĊdziü i jakkolwiek byĞ siĊ
staraá, pieniądze nie chcą siĊ Ciebie trzymaü, byü moĪe na poniĪszej liĞcie znajdziesz przyczynĊ.
Niepilnowanie rachunków i umów — to moĪe siĊ zemĞciü!
JeĞli áatwo ulegasz namowom marketerów, jeĞli od lat korzystasz
z usáug tego samego banku bez zainteresowania tym, jak zmieniáy
siĊ ceny poszczególnych usáug, jeĞli nigdy nie sprawdzasz bilingów,
które przychodzą wraz z rachunkami telefonicznymi, wówczas
moĪliwe, Īe lekcewaĪysz bardzo powaĪne Ĩródáo Twoich strat.
Przykáad: w Polsce moĪna spotkaü prawdopodobnie tysiące klientów, którzy nie wiedzą, Īe posiadają uaktywnioną opcjĊ „granie
na czekanie” u operatora telefonii komórkowej, lub zorientowali
siĊ zbyt póĨno. Usáuga ta jest páatna, a opáata co miesiąc doliczana do rachunku. Niestety jest ona czĊsto dodawana w pakiecie
przy przedáuĪaniu umowy na kolejny okres. ĝwiadomy klient powinien to zauwaĪyü przy podpisywaniu nowej umowy i od razu
zgáosiü, jeĞli nie chce takiej usáugi. Ewentualnie moĪe z niej zrezygnowaü, gdy zakoĔczy siĊ darmowy okres promocyjny. JeĞli jednak przegapi i ten moment, są jeszcze comiesiĊczne rachunki,
a na nich muszą byü wymienione wszystkie zamówione usáugi.
W internecie moĪna znaleĨü skargi, a wáaĞciwie spóĨnione Īale
wielu klientów, którzy poczuli siĊ oszukani, otrzymując usáugĊ,
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której nie zamawiali. Niestety wielu z nich zerknĊáo na rachunek
dopiero po wielu miesiącach páacenia za taką usáugĊ.
JeĞli naprawdĊ chcesz dbaü o swoje finanse, zawsze czytaj umowy.
Nie daj siĊ zbyü sprzedawcy, który robi dziwne miny, gdy zabierasz siĊ za lekturĊ, i przekonuje, Īe nikt tego nie czyta albo Īe
szkoda na to czasu. Dopytuj, jeĞli coĞ jest niejasne. Nie bój siĊ, Īe
od razu przypisana Ci zostanie áatka „trudnego klienta”. Tu chodzi
przecieĪ o Twój interes! Po podpisaniu umowy studiuj uwaĪnie
rachunki, które otrzymujesz — za prąd, za telewizjĊ kablową, za
mieszkanie, za telefon… Nie zawsze ktoĞ chce CiĊ oszukaü, ale
gdy firma w kaĪdym miesiącu rozlicza tysiące lub miliony umów
z klientami, zawsze moĪe zdarzyü siĊ báąd. Okresowo porównuj
teĪ oferty innych firm. Byü moĪe Twój bank, który kiedyĞ szczyciá siĊ darmowym kontem i wieloma bezpáatnymi usáugami, dziĞ
kosztuje CiĊ znacznie wiĊcej niĪ inny, który niegdyĞ uchodziá za
drogi. Najlepiej to sprawdziü. Nie warto za wszelką cenĊ byü lojalnym klientem.
NiecierpliwoĞü i brak wiary w sukces — czĊsto chodzą ze
sobą w parze. Chcesz zacząü oszczĊdzaü, podejmujesz w tym
celu pierwsze kroki, ale szybko stwierdzasz, Īe to nic nie daje.
MiesiĊczne oszczĊdnoĞci są zbyt maáe, by siĊ nimi cieszyü, a oprocentowanie lokat lub funduszy inwestycyjnych takĪe nie napawa
optymizmem. Czy warto wiĊc tak siĊ staraü dla paru groszy? Niestety jeĞli czekasz na duĪe korzyĞci, potrzeba wiele czasu. W uĞwiadomieniu sobie tego mogą Ci pomóc kalkulatory inwestycyjne.
MoĪesz dziĊki nim obliczyü, ile zarobisz dziĊki nawet nieduĪym,
ale regularnym wpáatom w danym okresie5. JeĞli co miesiąc bĊ5

Przykáad kalkulatora inwestycyjnego: http://arka.pl/narzedzia/
kalkulatory/kalkulator-inwestycyjny-dla-systematycznych-wplat/
kalkulator-inwestycyjny-dla-systematycznych-wplat.html.
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dziesz przeznaczaá 200 zá na fundusze inwestycyjne, a w ciągu
10 lat Ğredni zysk wyniesie 7% w skali roku, po tym czasie bĊdziesz miaá na koncie ponad 32 tys. zá (juĪ po opodatkowaniu).
Po 20 latach moĪe to byü juĪ ponad 90 tys. zá. JeĞli chcesz odkáadaü na prywatną emeryturĊ, bĊdzie to miaáo duĪo sensu.
A co, jeĞli Twój cel jest krótkoterminowy — na przykáad marzysz
o wycieczce? W takiej sytuacji nie bĊdą Ci potrzebne rozbudowane kalkulatory, ustal jednak koszt wyjazdu oraz kwotĊ, którą
moĪesz odkáadaü w kaĪdym miesiącu. JeĞli na wycieczkĊ potrzebujesz 5 tys. zá, a odkáadaü moĪesz po 420 zá miesiĊcznie, cel
osiągniesz po roku. JeĞli 420 zá to za duĪo, odkáadaj mniej pieniĊdzy przez dáuĪszy okres lub poszukaj taĔszego celu. Jednak
w kaĪdym przypadku realna perspektywa czasowa (niezbyt odlegáa) oraz moĪliwe do zaakceptowania koszty sprawią, Īe korzyĞci z oszczĊdzania staną siĊ bardziej „namacalne”, co z kolei zaowocuje wiĊkszą motywacją. OszczĊdzanie wedáug planu na coĞ,
na czym Ci naprawdĊ zaleĪy, to najlepszy sposób na opanowanie
sáomianego zapaáu.
Przekonania. Od lat powtarzasz, Īe pieniądze siĊ Ciebie nie
trzymają? To moĪe byü jedno z tych stwierdzeĔ, które stanowią
samospeániającą siĊ przepowiedniĊ. Poprzestanie na wierze, Īe
„nie da siĊ” mieü wiĊcej pieniĊdzy, to po prostu pójĞcie na áatwiznĊ
i wykrĊcanie siĊ od podjĊcia wyzwania, jakim byáoby uporządkowanie finansów. Podobne stwierdzenia mogą byü usprawiedliwieniem tego, Īe zwyczajnie nie chcesz mieü wiĊcej pieniĊdzy.
Dlaczego miaábyĞ ich nie chcieü? ChociaĪby ze wzglĊdu na to, Īe
mając ich wiĊcej, wyróĪniaábyĞ siĊ w swoim Ğrodowisku. Z oswojoną biedą jest Ci byü moĪe lepiej. Spotykając siĊ ze znajomymi,
moĪecie wspólnie narzekaü na swoją sytuacjĊ finansową, na wysokie ceny i na brak perspektyw. JeĞli nagle okazaáoby siĊ, Īe
udaje Ci siĊ co nieco zaoszczĊdziü, mógábyĞ czuü siĊ z tym niezrĊcznie. Po co wiĊc ryzykowaü?
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Druga moĪliwoĞü — nie chcesz podjąü wysiáku związanego
ze zwiĊkszeniem zarobków lub oszczĊdnoĞci. Na przykáad nie
chcesz zrezygnowaü z codziennej kawy w kawiarni za 10 zá, poniewaĪ sądzisz, Īe wtedy czuábyĞ siĊ gorzej na tle kolegów z pracy,
którzy do biura prawie zawsze wkraczają z papierowymi kubkami
w dáoniach. Jasne, Īe dodatkowe 200 zá w kieszeni na koniec miesiąca by CiĊ ucieszyáo, ale czuábyĞ siĊ Ĩle, gdybyĞ nie mógá chodziü
na kawĊ tak jak oni. Wtedy „na pewno” odsunĊliby siĊ od Ciebie,
a moĪe nawet uznaliby CiĊ za sknerĊ. Ale wáaĞnie — czy aby na
pewno? MoĪliwe, Īe wcale nie byáoby tak Ĩle, ale wczeĞniej musiaábyĞ siĊ odwaĪyü, Īeby to sprawdziü. Byü moĪe Twoi kompani
do narzekania chĊtnie nauczyliby siĊ od Ciebie oszczĊdzania i moglibyĞcie wzajemnie wspieraü siĊ w poprawianiu swojego finansowego losu, a koledzy z pracy, uĞwiadomiwszy sobie, ile pieniĊdzy wydają na drobne przyjemnoĞci, bez których mogą siĊ
obyü, byü moĪe równieĪ zaczĊliby trochĊ inaczej obchodziü siĊ ze
swoimi pieniĊdzmi. Nie ma w tym nic pewnego, ale co Ci szkodzi
sprawdziü? MoĪe wiĊc zacząü naleĪy wáaĞnie od tego, by z nimi
porozmawiaü?
W przekonaniach swoje Ĩródáo moĪe mieü równieĪ traktowanie
rozmaitych wydatków jako równie waĪnych. JeĞli w dzieciĔstwie
i máodoĞci nikt nie nauczyá CiĊ, Īe czasem trzeba zrezygnowaü
z pewnych przyjemnoĞci, by w zamian móc osiągnąü inną korzyĞü, uzyskanie tej ĞwiadomoĞci w wieku dorosáym nie nastąpi
w sposób automatyczny. W takiej sytuacji powinieneĞ skoncentrowaü siĊ na ustalaniu priorytetów, a wiĊc na podzieleniu wydatków na pilne, waĪne, maáo waĪne oraz zupeánie niewaĪne. Postaraj siĊ realizowaü je w takiej wáaĞnie kolejnoĞci. Wówczas,
jeĞli na koniec miesiąca zabraknie Ci na coĞ pieniĊdzy, nie bĊdzie
to miaáo nieprzyjemnych konsekwencji. Przy okazji — dobrze
zrobisz, jeĞli oszczĊdnoĞci lub inwestycje w ustalonej wysokoĞci
umieĞcisz powyĪej kategorii „niewaĪne”.
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Tak naprawdĊ mnóstwo niepotrzebnych kosztów bierze siĊ nie
z naszych wáasnych potrzeb, ale z pragnienia dorównania innym
i dowartoĞciowania siebie poprzez porównanie. Zdarza siĊ jednak,
Īe prowadzi to do opáakanych skutków. W dzisiejszych czasach
naprawdĊ nie jest Īadnym wyczynem, by na przykáad jeĨdziü jaguarem. Wyczynem jest jednak jeĨdziü drogim samochodem, nie
mając przy tym debetów na koncie czy karcie kredytowej. Tymczasem patrząc na osobĊ w luksusowym aucie, nie wiesz, jaki
jest jej faktyczny stan finansów. MoĪesz czuü siĊ ubogi, jeĞli na
Twoim koncie jest np. 1000 zá. Nie wiesz jednak, Īe stan konta
owego „bogacza” wynosi 100 000 zá, tyle Īe na minusie. WeĨ to
pod uwagĊ przy najbliĪszej okazji, zanim pomyĞlisz, Īe mógábyĞ
komuĞ pozazdroĞciü jego stanu posiadania. ZewnĊtrzne przejawy
statusu bardzo czĊsto wiĊcej mówią o rozrzutnoĞci i skáonnoĞci
do ryzyka niĪ o faktycznym bogactwie.
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