
TWOJA MAPA DRÓG 

DO WIĘKSZYCH PIENIĘDZY 

I SIŁY SPRAWCZEJ



Cześć! 
Przedstawiamy Ci listę działań i umiejętności, które sprzyjają temu,

by mieć więcej pieniędzy i żyć po swojemu.

Stworzyłyśmy ją w oparciu o nasze doświadczenia z pracy własnej i wspierania kobiet
w podejmowaniu najlepszych dla nich decyzji związanych z pieniędzmi czy karierą.
Inspiracją były dla nas również tomy książek o finansach i bogaceniu się przeczytane po
drodze, a zwłaszcza książka Ekera “Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie”.
 
Umiejętności te wykorzystujemy w kwestiach związanych z zarządzaniem pieniędzmi 
i wielokrotnie sprawdziłyśmy ich siłę. 
 
Głęboko wierzymy, że każda i każdy z nas w obszarze finansów  porusza się własną,
niepowtarzalną ścieżką. Bo każda i każdy z nas startuje z własnym zestawem
doświadczeń, przekonań i historii z pieniędzmi w tle, które nas prowadzą, a czasem, gdy
są nieuświadomione, sterują nami z tylnego fotela. Znajomość tego zestawu
startowego jest jak orientowanie mapy, odkrywanie kolejnych jej obszarów. Pozwala
wyznaczyć kurs i przebyć tę drogę możliwie szybko i sprawnie (a najlepiej jeszcze -
przyjemnie :-)).
 
Zapraszamy Cię do zorientowania Twojej mapy i zaplanowania kolejnego, najbardziej
naturalnego kroku po więcej pieniędzy i życie po swojemu. 
 
Bo  chcemy, żebyś w pierwszej kolejności skorzystała z tych umiejętności i nawyków,
które już masz. Potem - zajmiesz się tym, czego nie masz, a mieć chcesz. 
 
Na resztę przyjdzie czas.
 
Tak jest łatwiej. I skuteczniej.
 
Czy to nie ciekawa alternatywa dla ‘szybciej i bardziej’? Zwłaszcza, jeśli prowadzi do
tego samego miejsca?
 
Niezależnie od tego, co już robisz i co umiesz - ważne jest, jaki kolejny krok CHCESZ
zrobić, by mieć więcej - pieniędzy, a przy okazji sensu, lekkości i spokoju.
(Napiszemy jeszcze do Ciebie o tym)
 
A tymczasem pozdrawiamy serdecznie
Iza Kaźmierczak i Ewa Tyralik
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Krok pierwszy: Orientowanie mapy 
Odpowiedz na pytania i wpisz w puste miejsca TAK lub NIE.

MAM? CHCĘ MIEĆ?

Regularnie odkładam stałą kwotę lub procent dochodów na
budowanie wolności finansowej.
 
Stale i regularnie odkładam część dochodów na przyszłe,
większe wydatki, planowane lub niespodziewane.
 
Mam w budżecie określoną kwotę na dzielenie się 
i wspieranie innych.
 
Planuję budżet tak, by znalazły się w nim środki na rozrywkę
i przyjemności.
 
Regularnie przeglądam swoje rachunki bankowe i śledzę
przychody i wydatki.
 
Mam określony budżet na swoją edukację i rozwój.
 
Planuję swój budżet regularnie.
 
Zarabiam adekwatnie do wartości mojej pracy.
 
Otwarcie rozmawiam o pieniądzach w pracy.
 
Otwarcie rozmawiam o pieniądzach z rodziną.
 
Lubię negocjować.
 
Lubię zajmować się pieniędzmi.
 
Lubię zarabiać.
 
Lubię wydawać.
 
Czuję się bezpiecznie, gdy dużo zarabiam.
 
Odpoczywam, kiedy potrzebuję.
 
Sama decyduję o tym, ile pracuję.

1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
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Kupuję to, czego potrzebuję i nie „ponosi” mnie w sklepach.
 
Zarabiam adekwatnie do czasu, jaki poświęcam na pracę.
 
Kiedy czegoś nie chcę, po prostu mówię nie.
 
Dokładnie wiem, ile pieniędzy potrzebuję na wydatki 
w każdym miesiącu.
 
Kiedy czegoś potrzebuję, mówię o tym otwarcie.
 
Obywam się bez długów.
 
Wydaję mniej niż zarabiam.
 
Moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych.
 
Potrafię i lubię dbać o siebie.
 
Nie potrafię odmówić, gdy komuś bardzo zależy, nawet, jeśli
wiem, że tego pożałuję.
 
Pieniądze napawają mnie lękiem.
 
Wolę dbać o innych niż o siebie.
 
Zanim przystąpię do pracy, ustalam kwestie wynagrodzenia.
 
Regularnie wystawiam faktury i przyjmuję należności.
 
Moje przychody rosną regularnie.
 
Mam stałe źródło przychodów.
 
Reguluję należności na czas.
 
Pozwalam sobie na przyjemności i zachcianki.
 
Mam wyrzuty sumienia, gdy wydaję na siebie.
 
Moje oszczędności stale rosną.
 
Mam wystarczającą poduszkę finansową na wypadek,
gdyby coś poszło nie tak.

18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
 
26.
 
27.
 
 
28.
 
29.
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
 
36.
 
37.
 
38.



Mam i chcę mieć
Nie mam i chcę mieć
Mam, nie chcę mieć
Nie mam i nie chcę mieć

Pewnie zauważyłaś, że Twoje odpowiedzi można pogrupować w 4 obszary:
 

 
Które stwierdzenia znajdą się w każdym z obszarów? Zapisz je poniżej.

IV. Nie mam i nie chcę mieć

III. Mam, nie chcę mieć

I. Mam i chcę mieć

II. Nie mam i chcę mieć
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Krok drugi: Określanie drogi



MAM
CHCĘ MIEĆ

NIE MAM
NIE CHCĘ MIEĆ

Świętuj! Doceniaj!
To są Twoje obecne zasoby i Twoi sojusznicy
w relacjach z pieniędzmi. Korzystaj z nich
często. Zauważaj i ciesz się tym!
 
A jeśli chcesz więcej...
Zastanów się co sprawiło, że te zasoby
posiadasz? Kto lub co miało na to wpływ? Jak
to możesz wykorzystać, by w tej ćwiartce
było więcej tego co chcesz, a nie masz?

Odpuść.
Potraktuj to jako obszar, którym się (na razie)

nie zajmujesz. 
Nie ma sensu walczyć z materią 

i zabiegać o coś, czego nie chcesz. Jeszcze
przyjdzie na to czas. 

 
A jeśli będziesz chciała...

Zawsze możesz do niego wrócić. A może się
okazać, że umiejętności z tej ćwiartki

przesunęły się do innej.
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MAM
NIE CHCĘ MIEĆ

NIE MAM
CHCĘ MIEĆ

Odpuść...
Jeśli masz coś, czego nie chcesz, najprościej

byłoby się tego pozbyć. Odpuścić. Przestać to
robić. Zastąpić tym, co mieć chcesz.

 
Ale wcześniej...

Zastanów się z jakiego powodu uważasz, że
te rzeczy są niepotrzebne? Co o tych

umiejętnościach myślisz?
Warto te myśli zapisać - a nuż uchwycisz

jakieś przekonanie?

Działaj! Sięgaj!
Przejrzyj wszystko, co w tej części tabeli
wpisałaś. Którą umiejętność czy nawyk
chciałabyś nabyć w pierwszej kolejności? Co
możesz zrobić, by to mieć? Od czego masz
ochotę zacząć? Co będzie pierwszym
krokiem?
Wybierz to, co uważasz za najbardziej
przyjemne, albo najbliższe Tobie!
Zapisz to działanie z określeniem, kiedy to
zrobisz i niech się dzieje!
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A teraz zastanów się...

Gratulacje! 
Właśnie wybrałaś swój pierwszy krok!
Teraz możesz przystąpić do działania.

I pamiętaj o świętowaniu - zarówno samego podjęcia działania, jak
też jego efektów!

Jaką umiejętność lub działanie z obszaru I (mam i chcę mieć) chcesz świętować lub
doceniać szczególnie?

Co konkretnie zrobisz, by to celebrować?

Jaką nową umiejętność lub działanie z obszaru II (nie mam i chcę mieć) chcesz
wprowadzić do swojego życia?

Co konkretnie możesz zrobić? Wypisz wszystkie opcje, jakie Ci przychodzą do głowy.

Co z powyższego uznajesz za najłatwiejsze lub najprzyjemniejsze do wykonania? Na
które z tych działań masz największą ochotę?

Od czego zaczniesz?
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To my - Iza Kaźmierczak i Ewa Tyralik 
 
Pomagamy twórczym kobietom mieć więcej pieniędzy i żyć po swojemu.
 
Tworzymy rozwojowy projekt dla kobiet Jestembogata.pl. Dzielimy się wiedzą 
i inspiracjami, bo naszym marzeniem jest, aby kobiety sięgały śmiało po to, czego
pragną, bez obaw i wyrzutów sumienia. Pracujemy z kobietami, które chcą przejść od
konfliktów w związku z pieniędzmi do lekkości, spokoju i połączenia między tym, czego
pragnie serce, a tym, co nakazuje głowa czy rozsądek.
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia w drodze po większe pieniądze, służymy pomocą. 
 
Najlepiej umów się na gratisową konsultację. by porozmawiać o Twoich potrzebach 
i naszych możliwościach i rozwiązaniach. 
 
Napisz na info@jestembogata.pl, by ustalić termin i pozostałe szczegóły.
 
Do usłyszenia!
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