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Pratarmė

Daugelio žmonių svajonės labai skiriasi nuo tikrovės. Jie mano, kad 
tai visiškai normalu. Siekdamas ištaisyti šią klaidą, 1997 metais parašiau 
knygą „Kelias į finansinę laisvę“. 

Norėjau parodyti, kad gerovė yra jūsų prigimtinė teisė, t. y. jūsų lem-
tis gyventi oriai ir finansiškai nepriklausomai. Kitas mano tikslas buvo 
grąžinti jums tikėjimą savo galimybėmis. Nuo to laiko, kai aš parašiau 
knygą, įvyko du dalykai.

Pirma, man akivaizdžiai pavyko paliesti daugybę širdžių. Iki šiol 
knygą perskaitė daugiau kaip 10 mln. žmonių, ji išversta į maždaug 35 
kalbas ir tapo pasaulyje visų laikų didžiausią pasisekimą turinčia knyga 
apie pinigus.

Kyla klausimas: „Kodėl ši knyga tokia sėkminga?“ Atsakymas pa-
prastas: nes ji padėjo daugybei žmonių. Tūkstančiai rašė laiškus, kurie 
man reiškia labai daug. Tų žmonių sėkmės istorijos yra nuostabios. Nuo 
to laiko, kai jie pradėjo galvoti apie pinigus, jų gyvenime įvyko tiek po-
kyčių! Ir čia mes priartėjome prie antrojo punkto.

Kai aš rašiau šią knygą, žinojau, kad įmanoma išmokti „žaidimo tai-
syklių“ gerovei pasiekti. Tą paliudija ir atsiliepimai iš įvairių pasaulio 
vietų, iš žmonių, nuėjusių kelią į finansinę laisvę. 

Visiškai nesvarbu, kokią statistiką jūs skaitote – praturtėja vis dau-
giau žmonių. Tai viena pusė. Bet yra ir kita pusė: daug, labai daug žmo-
nių finansiškai stovi vienoje vietoje. Jiems nesiseka. Todėl mano užduo-
tis nebaigta. Norėčiau atkreipti jų dėmesį į temą „Priartinkite pinigus“.

Kai kurie į tai atsako: „Pinigai juk neatneša laimės.“ Žinoma, ne. Bet 
tai – ne pinigų užduotis. Pinigai turi suteikti mums saugumo. Laisvę. Jie 
turi mums suteikti galimybę gyventi taip, kaip mes norėtume. Bet, kita 
vertus, turint pinigų lengviau būti laimingiems.

Perskaitę šią knygą, dar giliau suprasite šį sakinį. Nes ši knyga yra ne 
tik apie pinigus, bet ir apie laimę. Ji rodo, kaip būti sėkmingam ir gyventi 
laimingai, –  tapti tokiu žmogumi, kokiu tik galite būti. Galbūt tuo gali-
ma paaiškinti milžinišką šios knygos sėkmę.

Perskaičiau daugybę laiškų, kuriuos man dėkodami parašė žmonės. 
Jų buvo daugiau kaip 36 tūkst.! Daugelis atkreipė dėmesį į stulbinantį 
dalyką, kurį galiu apibendrinti taip: kai pinigai pradeda plaukti, jie dažnai 
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atsiranda taip greitai ir tokiais kiekiais, kad iš nuostabos klausiama: kur 
jie visą laiką buvo paslėpti? 

Linkiu, kad ir jums taip sektųsi, ir labai džiaugsiuosi jūsų laiškais.

Nuoširdžiai,
Jūsų Bodo Schäfer


