Darmowy e-book jak wyjść z długów? Zapraszamy do lektury.
Trudna sytuacja materialna, wiele zaległości finansowych – to rzeczywistość, w której nie
chciałby się znaleźć praktycznie nikt z nas. Jeśli czytasz ten poradnik to pewnie właśnie w takiej
sytuacji jesteś i musisz się z tym zmierzyć. Niejednokrotnie koleje losu kierują nami i naszymi
decyzjami tak, że w pewnym momencie stajemy przed wyjątkowo trudnymi okolicznościami. Ale
niczym się nie przejmuj, my Ci pomożemy! Problemy w życiu ma każdy, ale jak to powiedziała
Maryla Rodowicz „łatwiej rozpacza się w porsche”.
Nie jest w każdym przypadku tak, że będąc w naprawdę
ciężkiej sytuacji finansowej nie można z niej wyjść. Na
to, by pozbyć się skutecznie długów, pomysłów i opcji
może być naprawdę wiele. Trzeba tylko chcieć je
znaleźć i… wdrożyć w życie. Poniżej przedstawimy
kilka zagadnień nieodłącznie związanych ze skutecznym
wychodzeniem z długów. Pamiętać należy, że
zastosowanie każdego z nich, z osobna lub łącznie,
przybliżyć nas może do sytuacji, gdy problemy
finansowe staną się daleką, dawno zapomnianą
przeszłością. Taką, która już nigdy nie wróci.

Jak wyjść z długów, gdy pieniędzy brak?
Dłużnicy zaliczani są do takiej grupy społecznej, która w oczekiwaniu na najprawdziwszy
cud, niejednokrotnie pozostaje w sytuacji z pozoru bez wyjścia. Brak środków finansowych, które
można by wykorzystać na pokrycie długów u wierzycieli to jednak wcale nie jest powód do
ogromnego zmartwienia. W myśl rozumienia obowiązujących w Polsce przepisów bowiem, można
spróbować sobie z sukcesem poradzić z tą sytuacją. Jak? Wyjść jest co najmniej kilka.
Przyjrzyjmy się pierwszemu. To ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Choć nie jest wyjściem
idealnym, bo takiego w zasadzie nie ma, to jednak może pozwolić na uregulowanie części
zaciągniętych zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka wiąże się ze sprzedażowym
pozbyciem się cennych przedmiotów. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na ich samodzielną sprzedaż,
liczyć możemy na większe zyski. W innym przypadku, gdy to komornik zarządzać będzie sprzedażą
naszych dóbr, ich cena z reguły będzie dużo niższa. Tutaj warto zaznaczyć, że rząd Mateusza
Morawieckiego wprowadza od początku 2018 nowe przepisy o upadłości konsumenckiej, będzie
łatwiej i z większą pomocą instytucji państwowych. Warto odwiedzać naszą stronę lista-firm.com.pl,
ponieważ będziemy na bieżąco podawać informacje o zmianach i odpowiadać na Wasze pytania.
Drugim wyjściem z sytuacji jest rzecz jasna zarobienie odpowiednich pieniędzy. No dobrze, na
początek może być to jakakolwiek kwota, która przybliżać nas będzie do zmniejszenia zaległości
finansowych. Decyzja o sprzężeniu wszystkich swoich sił i zmotywowaniu się do pracy jest o tyle
dobrym pomysłem, że można podjąć ją w dowolnej chwili. Co więcej – nie trzeba wcale kończyć
obowiązku pracy wykonywanego dotychczas – warto skupić się na tym, co się umie, chce i lubi robić.
I wtedy bardzo szybko może się okazać, że pieniądze tylko czekały na to, by po nie sięgnąć.
Aby osiągnąć spory sukces finansowy, warto uświadomić sobie, że najważniejsze pozostaje podążanie
do celu małymi kroczkami. W tym wszystkim potrzeba też odpowiedniej motywacji lub motywatora –
w postaci ludzkiej. Warto więc poszukać w najbliższym otoczeniu osoby, która będzie dla nas takim
właśnie, nieocenionym wsparciem. Może być to zarówno ktoś z rodziny, jak i z otoczenia przyjaciół.
Ważne, by nas codziennie wspierał i kierował na tę dobrą drogę, podczas której będziemy czerpać
same korzyści finansowe z właściwie podjętych, dobrze przemyślanych decyzji. Ogromna ilość
ogłoszeń o prace jest np. na portalu olx praca. Za darmo możemy się kontaktować z osobami
szukającymi pracowników.
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Najbardziej skuteczną i najlepszą zasadą zrobienia pierwszego kroku ku lepszej przyszłości (także
finansowej), jest wzięcie się do roboty, ruszenie tyłka tu i teraz. Jeśli nie masz pracy to masz teraz 2
godziny żeby zadzwonić do przynajmniej 10 pracodawców i umówienie się na rozmowę, następnie
ładnie się ubierz i jedź uzgodnić szczegóły. Od 2018 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 2100 zł
brutto, na rękę jest to 1530 zł, co daje 18 360 zł na rok, a kto powiedział że trzeba mieć tylko jedną
pracę? Można dorabiać w domu, albo przez Internet i spokojnie mieć 25 tysięcy w rok, to chyba nie
mało? 4 lata koncentracji na pracy i masz 100 000 zł! A z roku na rok będziesz miał większą wiedzę i
doświadczenie i zarabiał więcej. Średnio w Polsce zarabiamy 4500 zł na miesiąc, nie ma problemu
żeby dojść do tego poziomu.

Konsolidacja kredytów to również dobra opcja.
Świetnie sprawdza się w przypadku, gdy dłużnik posiada
odpowiednią zdolność finansową. Na co może wówczas liczyć? Choćby na
otrzymanie wygodnego kredytu konsolidacyjnego w banku. W takiej
sytuacji można mówić o połączeniu kilku kredytów w jeden, a przy tym o
obniżeniu raty i wydłużeniu ostatecznego terminu spłaty. Dla wielu
dłużników to opcja zbliżona do idealnej, pozwalająca przede wszystkim na
spokojne oczekiwanie na kolejny dzień i to, co przyniesie nam przyszłość.

Pomoc na chwilę? Darmowa pożyczka chwilówka online
Oferta szybkiej, doraźnej, ale też i całkiem pokaźnej pomocy finansowej, na współczesnym
rynku branżowym jest naprawdę duża. Przekonuje o tym liczba firm i instytucji pożyczkowych, które
swoim klientom oferują dostęp do szybkiej gotówki, także bez konieczności wychodzenia z domu.
Pożyczki online czy pozabankowe szybkie chwilówki przez Internet, to dziś dla wielu osób doskonały
sposób na szybkie i wygodne podreperowanie domowego budżetu finansowego. Jak pokazuje
praktyka, nie potrzeba w zasadzie wiele, by uzyskać dostęp do dodatkowej gotówki. Wystarczy
bowiem działające łącze internetowe oraz sprzęt komputerowy, które pozwolą na wypełnienie
dostępnego na stronie www formularza rejestracyjnego pożyczki, a sam proces otrzymania gotówki
zdecydowanie przyspieszy szybki przelew weryfikacyjny wykonany z indywidualnego rachunku
bankowego.
Kredyt dla zadłużonych bez BIK czy KRD to dziś dla wielu dłużników jedna z doskonałych opcji na
uzyskanie gotówki w zasadzie od ręki. Jest to przydatne szczególnie wówczas, gdy nasz dług nie jest
zbyt wysoki, a mamy realną możliwość jego spłaty w terminie najbliższych 60 dni. Taki bowiem
termin na uregulowanie zobowiązań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
funkcjonuje obecnie. Pamiętaj jednak żeby chwilówka była darmowa musi być spłacona w terminie.
Wszystkie nowe pożyczki online znajdziesz również na naszej stronie www.lista-firm.com.pl
Co więcej – warto wiedzieć, że klient starający się o otrzymanie pierwszej pożyczki bez BIK przez
Internet, ma zazwyczaj możliwość otrzymania jej na bardzo preferencyjnych, atrakcyjnych dla
kieszeni warunkach. Pierwsza pożyczka w wielu przypadkach wiąże się często z nieponoszeniem
żadnych kosztów związanych z uruchomieniem nowego zobowiązania finansowego, na 30 lub 60 dni
jest darmowa. Dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej – taka wiadomość jest co najmniej
wiadomością bardzo dobrą.
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Pieniądze z 500+ warto mądrze zagospodarować
Wszelka pomoc materialna, otrzymywana z ramienia państwa, z sukcesem może być
pomnażana, a już na pewno – lokowana w kolokwialnie rzecz ujmując, dziurach budżetowych. Takich
u dłużników zazwyczaj jest całe mnóstwo. Łatając jedną dziurę można mieć pewność, że nie wpadnie
się w kolejną, jeszcze większą przecież. Warto więc otrzymując choćby comiesięczne świadczenie
wychowawcze 500+ choć część tych pieniędzy przeznaczać na pokrywanie istniejących długów.
Wszystko po to, by nie wpaść w kolejną, stale rosnącą, spiralę coraz to większych aktywnych
zobowiązań finansowych.

Trzeba wiedzieć na czym się stoi.
Konieczne jest poznanie całej prawdy i uświadomienie
sobie ile mamy długów. Bierzemy kartkę i długopis i notujemy
WSZYSTKIE nasze długi, pożyczki, chwilówki, kredyty
bankowe, debet, zaległości z czynszem, rachunki, suma rat do
spłacenia, długi u rodziny czy znajomych i sumujemy. Wyjdzie
nam pewnie kwota, z której nie będziemy zadowoleni, ale teraz
mamy świadomość co i jak. Ustalamy wtedy w ile czasu
chcemy pozbyć się wszystkich długów i np. mieć odłożone
10 000 zł. Powiedzmy mamy 25 000 długów + 10 000 ma nam
zostać na koncie = 35 tys., chcemy to zrobić przez dwa lata.
Musimy w takim razie miesięcznie wydać 1458 zł na obsługę
długu i tyle wydajemy, w między czasie szukamy jak
największej liczby źródeł pracy i dochodu żeby to przyspieszyć
oraz żyć na normalnym poziomie.

Długi przejęte w spadku? Chroń panie…
Długi w jakiejkolwiek formie nie są pożądane przez nikogo. Dobrze, gdy ich nie ma, ale
zdarza się gros takich sytuacji, gdy o obecności długów dowiadujemy się dopiero wówczas, gdy
przyjęliśmy po kimś w spadku dorobek jego życia. Na takiej wiadomości najczęściej cierpi nie kto
inny, jak członkowie najbliższej rodziny zmarłego. W spadku po zmarłym otrzymuje się bowiem nie
tylko aktywa, w skład których wchodzi taki majątek jak mieszkanie, samochód czy oszczędności
finansowe, ale również i pasywa. W tych drugich kryją się wszelkie zobowiązania, z których do czasu
zgonu nie wywiązał się zmarły.
Przepisy prawa stanowią jednak tak, że o naszej ochronie od długów otrzymanych w spadku decyduje
czas, w którym podjęliśmy jakiekolwiek działania. Nierzadko jednak o samym spadku możemy
dowiedzieć się kilka miesięcy czy nawet kilka lat po śmierci danej osoby. W większości przypadków,
od momentu otrzymania informacji o dziedziczeniu spadku, mamy 6 miesięcy na to, by podjąć
decyzję o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Czas ten należałoby poświęcić na dokładne zorientowanie
się, czy zmarły oprócz dorobku swojego życia nie przekazał nam również (świadomie lub też zupełnie
nieświadomie), innych rzeczy, z których nie zdążył wywiązać się w ciągu swojego życia.
Jeśli zaś zdarzy się, że zmarły obdzielił swoim majątkiem kilka osób, wszystkie z nich solidarnie i po
równo, odpowiedzialne są za należyte spłacenie należności, z których zmarły nie zdążył się wywiązać.
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Długoterminowy proces wychodzenia z długów
Świadomi dłużnicy to osoby, które podejmują szereg
działań i kroków prowadzących do szybszego i skutecznego
uporania się z istniejącymi zaległościami finansowymi.
Zanim jednak podejmie się te kroki, warto wcześniej
upewnić się, że firma która do nas się zgłasza bądź
negocjator z przedsiębiorstwa zajmującego się windykacją,
jest w posiadaniu dokumentów, które ukazują kwotę oraz
przedmiot naszego długu. Nierzadko się bowiem zdarza, że
działania windykacyjne nie będą mogły być doprowadzone
na salę sądową, ponieważ wierzyciel nie posiada niezbędnej
dokumentacji do przedstawienia jako materiał dowodowy.
W takiej sytuacji to nie dłużnicy, a wierzyciel właśnie
powinien udowodnić, że określony dług istnieje naprawdę.
Pojawienie się sytuacji stresogennych i otrzymanie pozwu skierowanego do popularnego dziś e-sądu
nie powinno wywoływać od razu w potencjalnym dłużniku wielkiego strachu. Dlaczego? Warto już na
początku przekazać sprawę w ręce doświadczonego prawnika. Obecnie obowiązując prawo ma
bowiem wiele luk i niedociągnięć, które z powodzeniem można byłoby wykorzystać zarówno do
opóźnienia w sprawie spłaty długu, jak i całkowitej jego niwelacji. O tym wszystkim wie jednak
najlepiej ten, kto w dziedzinie prawa nie ma sobie równych.
A może dług jest przedawniony? Z pewnością warto to sprawdzić. Nie jest w żadnym wypadku tak, że
odpowiedź na pytanie, czy dług został przedawniony, jest całkiem oczywista. Dobrze byłoby więc
skonsultować się z doświadczonym prawnikiem i przedstawić mu sytuację, w jakiej się znaleźliśmy.
Specjalista dokona wówczas analizy wszystkich istotnych czynników związanych z naszą sprawą i
przyjrzy się wszelkim okolicznościom, które mogłyby korzystnie wpłynąć właśnie na przedawnienie
długów. Należy tu podkreślić, że działając zgodnie z zapisami 189 kodeksu postępowania cywilnego,
wszelkie roszczenia wierzyciela w stosunku do długu przedawnionego, nie mają prawa mieć miejsca.
W przypadku gdy potwierdzi się jednak, że nasz dług istnieje i jest właściwie udokumentowany, warto
zastanowić się nad negocjacjami warunków jego spłaty. Swoje prośby i pomysły z pewnością warto
skierować do firmy windykacyjnej, by w efekcie końcowym uzyskać jak najbardziej zadowalające
warunki spłaty. Te zawsze warto też dopasować do realnych możliwości, tak by nie zapędzić się w
kolejną pętlę niewystarczających wpłat.
Tu podkreślić należy również fakt, że każdemu wierzycielowi zależy na jak najszybszym i jak
najmniej kosztownym odzyskaniu należnych mu środków finansowych. Współpraca na linii dłużnik –
wierzyciel jest więc co najmniej wskazana. I warto jej się podjąć – także dla własnego dobra. Jakie
korzyści mogą wyniknąć w tej sytuacji dla dłużnika? Ma on zdecydowanie większe szanse na
zakończenie sporu z uwzględnieniem jego oczekiwań.
Momentem zakończenia negocjacji jest podpisanie porozumienia. I ta ugoda właśnie wieńczy
wszelkie ewentualne rozpoczęte już działania windykacyjne.

Darmowy e-book „Jak wyjść z długów” pobrano ze strony lista-firm.com.pl

Jak się starać o dochód pasywny?
Dochód pasywny to najlepsze co może się nam
przytrafić, możemy pracować lub nie, a i tak z innych źródeł
co miesiąc otrzymujemy pieniądze. Dochodem pasywnym
jest uzyskiwanie dochodów wówczas, gdy nie angażuje się
w cały proces udziału pracy własnej. Zyski zaś są wynikiem
jednorazowej pracy czy akcji umysłowej, przy czym
korzyści z nich płynące odczuwalne są przez dłuższy czas.
Osoby osiągające dochody pasywne w branży finansowej
określane są mianem rentierów. Z jakich źródeł czerpią oni
wymierne korzyści finansowe?
W dobie współczesnych czasów są to chociażby dochody z wynajmu lokali mieszkalnych, odsetki z
posiadanych depozytów bankowych czy dochody z funduszy inwestycyjnych, programów
sprzedażowych czy zyski z praw autorskich bądź różnorodnych licencji. Źródłem pokaźnych (z
czasem), a na pewno regularnych przychodów będzie również odpowiednio rozpromowany blog czy
strona sieciowa, gdzie oprócz pojawiających się regularnie wpisów, stałym elementem „wystroju”
strony będą dobrze opłacane reklamy. Przykładem prostego dochodu pasywnego jest pomysł pewnego
pana który napisał książkę „Wszystko co mężczyźni wiedzą o kobietach.” Nie wiedza nic, dlatego
książka w środku tylko puste kartki, a kosztuje 10 zł. Książka praktycznie sama się sprzedaje a on
cały czas zarabia.
Jak się okazuje, starać się o dochód pasywny może więc praktycznie każdy. Wystarczy odrobinę chęci
i czasu, by znaleźć dziedzinę i obszar, w którym będzie można się realizować. Z pewnością nie
występują tu żadne z ograniczeń, w których nawet największy nieuk nie mógłby znaleźć czegoś, w
czym czuje się naprawdę dobrze. I wiadomość ta to kolejna z cyklu tych dobrych, stanowiących
wielką inspirację i motywację dla wszystkich tych osób, które z różnorodnych powodów borykają się
dziś z problemami finansowymi.

Dywersyfikowane źródła dochodu – wcale nie takie obce
Dywersyfikacja, choć brzmi bardzo tajemniczo, nie jest zjawiskiem czy procesem trudnym do
określenia bądź zrozumienia. Jej istotą jest takie różnicowanie asortymentu produkcji czy świadczenia
usług, by w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej jak najbardziej zmniejszyć ryzyko
wystąpienia problemów finansowych. Będzie to więc z pewnością takie gospodarowanie działaniami
pracy własnej, by nie można było mówić o większych szkodach, szczególnie finansowych, z tym
związanych.
Dywersyfikacja źródeł dochodów prowadzić ma do szeroko pojmowanej wolności finansowej,
związanej nie tylko z uwolnieniem się z długów, ale również zapewnieniem stabilnej przyszłości sobie
oraz najbliższej rodzinie.
O tym, że warto mieć więcej niż jedno źródło dochodów z pewnością najlepiej wiedzą ci, którzy
pracują nie tylko na jednym etacie w jednym przedsiębiorstwie. Więcej źródeł przychodu wiąże się
rzecz jasna z uzyskiwaniem zdecydowanie pokaźniejszych środków finansowych. Te z kolei z
powodzeniem zaspokajać mogą nasze stale rosnące potrzeby.
Co jednak może stać się wówczas, gdy nagle utracimy dodatkowe źródło dochodu lub utraci je osoba
współtworząca z nami domowy budżet? W każdym momencie swojego życia warto myśleć
przyszłościowo. Bo w świecie finansów również doskonale sprawdza się zasada, że lepiej zapobiegać,
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niż leczyć. Warto więc, dysponując większym zapleczem finansowym, odkładać regularnie niewielkie
choćby sumy pieniężne, by w ten sposób zbudować odpowiednie zaplecze finansowe, nazywane przez
wielu określeniem „poduszki finansowej”. Jak wskazują jednak znawcy rynku branżowego,
„poduszka” ta ma swoje wady – szczególnie ze względu na dość ograniczony kapitał, który
ostatecznie może starczyć nam maksymalnie na kilka pierwszych miesięcy po czasach dobrobytu.
Dochód pasywny w takiej sytuacji przejmuje nad „poduszką” wyraźną przewagę.
Myśląc o rozpoczęciu dodatkowej pracy czy uruchomieniu dodatkowego źródła dochodów, warto na
początku swojej drogi uzbroić się w duże pokłady cierpliwości. Tu należy zwrócić szczególną uwagę
na to, że aby osiągnąć pełen sukces w danej dziedzinie czy z maksymalnym sukcesem poradzić sobie
z postawionym właśnie wyzwaniem, potrzeba zarówno czasu, jak i ciężkiej pracy oraz
konsekwentnego wysiłku. Już nawet kilku- czy kilkudziesięciozłotowy miesięczny bilans dodatni
naszego dodatkowego źródła pracy liczony w skali roku przynieść może wymierne i odczuwalne
efekty. Warto na nie poczekać. Zgodnie z ponadczasowym powiedzeniem bowiem, cierpliwość
popłaca, a ciężką pracą ludzie się bogacą. Niech tak też staje się i w naszym przypadku.
Stale rosnąca liczba miejsc, z których możemy czerpać dodatkowe dochody, porównywana jest przez
ekspertów do efektu działania śnieżnej kuli. Co to oznacza? Im więcej mamy dochodów, tym
bardziej przyklejają się one do kuli, zwiększając w efekcie zasobność naszych portfeli oraz
generując stale rosnący budżet domowy. I budżet ten, nie dość, że szybciej rośnie, to i nasza kula
dzięki niemu szybciej się kręci. Korzyści z tego mogą być tylko wymierne.
Źródeł dodatkowych dochodów szukać można na wiele sposobów. Najbardziej efektywnym pozostaje
ten, by zrobić listę swoich mocnych stron, uwzględniając na niej umiejętności, którymi naprawdę
możemy się pochwalić. Być może właśnie wówczas, po przemyśleniu tematu okaże się, że oto
posiadamy takie zdolności, z których można byłoby czerpać niezłe profity finansowe, porównywalne
choćby do pracy na etacie, o ile nawet nie przewyższające tego standardowego i powszechnie
uznanego, sposobu zarobkowania.
Współcześnie doskonałym źródłem dodatkowego dochodu może być e-biznes. Praca zdalna, sprzedaż
MLM czy inne formy działalności internetowej pozwalają w dowolny sposób zarządzać własnym
czasem oraz z powodzeniem zwiększać efektywność pracy własnej. Nic nie działa bowiem tak
motywująco na pracownika, jak możliwość samodzielnego wyznaczania celów biznesowych oraz
konsekwentnego zbliżania się do założonego celu.

Dobry plan to podstawa
Przy odpowiednim rozplanowaniu działań
prowadzących do uporania się z różnorodnymi
przeciwnościami losu, w postaci wieloletnich czy
wielopłaszczyznowych długów właśnie, pomóc może
także fachowiec. Jest nim nie kto inny, jak specjalista od
oddłużania, który odpowiednio pokieruje drogą i
zachowaniem dłużnika. Przede wszystkim zaś pomoże mu
opracować jeden z najbardziej optymalnych planów
działania i będzie zachęcał i motywował do tego, by
skrupulatnie wypełniać każdy z punktów takiego planu. W
sytuacji, gdy dłużnik nie może liczyć na wsparcie nikogo z
bliskich mu osób bądź też wstydzi się mówić o swoich
problemach finansowych, może być to dobre wyjście do
uporania się z problemami finansowymi na długo.
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Każdy bowiem, kto choć raz miał najmniejsze choćby problemy finansowe, doskonale zdaje sobie
sprawę, jak ważne jest odpowiednie wsparcie osób z najbliższego otoczenia. Nawet jeśli miałby
byś tą osobą ktoś zupełnie z nami niespokrewniony i specjalizujący się w oddłużaniu właśnie.

Bezczynność nie popłaca – liczy się praca!
Podsumowując wszystkie z rozważań, zawarte w powyższej części publikacji stwierdzić
można z całą pewnością, że aby móc myśleć o skutecznym wyjściu z długów, należy otworzyć swój
umysł na życiowe zmiany. Niejednokrotnie należy więc rozpocząć poszukiwania dobrych rozwiązań
we własnej głowie i otoczeniu. O wszelkich problemach finansowych zaś należy otwarcie i szczerze
rozmawiać z osobami z najbliższego otoczenia i rodziny. To, że kłopoty finansowe się pojawiają,
dotyczyć może w każdym momencie praktycznie każdego z nas. Żaden człowiek nie jest z góry
odporny na pojawienie się finansowych tarapatów, które niekiedy atakują całkiem znienacka.
Z każdej sytuacji jednak jest wyjście – bardziej mozolne i długotrwałe, lub mniej. Podjęcie
przemyślanych działań i wdrożenie odpowiedniego planu oszczędzania, dostosowanego do własnych,
realnych możliwości, to jedyna słuszna droga do osiągnięcia sukcesu.
Życzymy jak najszybszego wyjścia z długów, chęci do pracy i dużej ilości dochodu pasywnego 
Pamiętaj praca, praca i jeszcze raz praca,
myślenie i plan to 10%, wykonanie 90%.
Pozdrawiamy
Ekipa lista-firm.com.pl
PS. Trzeba traktować pieniądze jak dobrych kumpli,
chcemy żeby do nas wpadli i zostali jak najdłużej.
Pieniądze lubią jak mamy wszystko poukładane i się
ich nie boimy tylko cieszymy jak o nich myślimy.
Wtedy wpadamy w spiralę obfitości i pieniądze same
do nas lgną.
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