
– Koks yra nau jau sias jū sų pir ki nys?
– Nors sa ko ma, kad mei lės nu si pirk ti 

neį ma no ma, mums tai pa vy ko. Tai 3 mė
ne sių ka ly tė Kar ma.

– Ar daž nai jū sų pa si rin ki mą, ką įsi
gy ti, le mia emo ci jos? Ar per ka te tik tai, 
kas bū ti na?

– Be jo kios abe jo nės, pir me ny bę šei
mo je tei kia me bū ti niems pir ki niams. O 
kar tais „gy do mės“ pir ki mu. Bet taip bū
na re tai.

Bū na, kad ką nors nu si per ki in ter ne
tu, ir tuo met džiau gie si du kar tus: pir
mą – kai už si sa kai pre kę, o ant rą – kai 
ją gau ni. O tre čią kar tą ge ras jaus mas 
ap lan ko, kai grą ži ni pre kę at gal ir at gau
ni pi ni gus. (Juo kia si.)

– Ko kiems daik tams – ba tams, dra
bu žiams, kve pa lams, kny goms, me no 
kū ri niams ar dar kam nors tu ri te silp
ny bę ir ne su si lai ko te nuo lat juos pirk
da mi?

– Tu riu silp ny bę fo to tech ni kai ir dvi
ra čių spor tui. Žmo na jau ne sis te bi, kai 
per ku to kius pat aki nius, pirš ti nes, eili
nį fo toa pa ra tą ar ob jek ty vą.

– Ar pri va lo te kam nors at sis kai ty ti 
už tai, ką įsi gy ja te sau?

– Mū sų šei mos biu dže tas yra bend ras, 
to dėl ne tu ri me pas lap čių įsi gy da mi vie

no kį ar ki to kį daik tą. Di des nius pir ki nius 
vi sa da ap ta ria me ir pla nuo ja me.

– Ko kia jū sų pi ni gų fi lo so fi ja?
– Pi ni gai yra tam, kad man tar nau tų, 

o ne aš jiems. Su pi ni gais rei kia elg tis at
sar giai, nes jie la bai sun kiai už dir ba mi, 
grei tai dings ta ir, ti kiuo si, jų dar il gam 
rei kės.

– Kas tu rė jo di džiau sią įta ką jū sų po
ži ūriui į pi ni gus?

– Ma no šei ma, ypač tė vas. Jis yra bai
gęs is to ri jos ir eko no mi kos moks lus, bet 
di des nę kar je ros da lį dir bo eko no mis
tu. Tad su kau pė eko no mi nių ir fi nan si
nių ži nių bei ne men ką pa tir tį.

– Kaip tė vai jus mo kė elg tis su pi ni
gais ir ko kius įg ūd žius sten gia tės per
duo ti sa vo vai kams?

– Tė vas sa ky da vo ir iki šiol sa ko, kad 
da lį pi ni gų pri va lu iš leis ti sa vo ma lo nu
mams, ta čiau pa na šią da lį rei kia pa lik
ti atei čiai. Ma nau, kad da lį pi ni gų rei
kia dar ir in ves tuo ti.

– Ką ma no te apie pa sau lio tur tuo lius, 
ku rie tik ma žą da lį sa vo pa li ki mo už
ra šo vai kams teig da mi, kad jie pa tys tu
ri už si dirb ti, tik tuo met mo kės ver tin ti 
pi ni gus?

– Su tin ku, kad vai kus rei kia iš mo ky
ti ver tin ti pi ni gus ir jie pa tys tu ri už si
dirb ti. Dis ku tuo čiau, ko kią da lį pa li ki
mo rei kė tų pa lik ti vai kams. Su am žiu
mi ma no fi lo so fi ja kei čia si: anks čiau ma
niau, kad vai kams ne rei kia nie ko pa lik
ti, da bar svars tau, kad kaž kiek rei kė tų 
pa lik ti. Bet svar biau sia, man re gis, vai
kams su teik ti ga li my bę pa tiems mo ky
tis ir už si dirb ti pi ni gų, o ta ga li my bė – 
tai in ves tuo ti į jų iš si la vi ni mą.

– Ar su tin ka te, kad pi ni gai ga di na 
žmo nes?

– Ma nau, kad grei tai už dirb ti pi ni gai 
ga di na tuos, ku riems jų smar kiai trū ko. 
Kaip ir val džia.

– Ar pa me na te, ko kia bu vo pir mo ji jū
sų al ga ir kam ją iš lei do te?

– Pir mą ją ofi cia lią al gą ga vau dar bū
da mas paaug lys – va sa rą pils čiau ir par
da vi nė jau gi rą. Ži nau, kad tos al gos iš
kart neiš lei dau. Iš lei dau ge ro kai vė liau, 
su kau pęs kur kas dau giau pi ni gų. Tuo
met nu si pir kau pir mą jį sa vo fo toa pa ra
tą „Mi nol ta“.

– Kas jus ska ti na už dirb ti pi ni gų?
– No ras bū ti lais vam ir kuo ma žiau 

prik lau sy ti nuo ap lin ky bių.

– Ar pra ve ria te sa vo pi ni gi nę lab da
rai?

– Taip. Esu LIONS klu bo na rys. Prie 
klu bo or ga ni zuo ja mų lab da ros pro jek
tų pri si de du sa vo ži nio mis, lai ku bei fi
nan sais.

– Ar yra te kę pa tir ti bank ro tą ar ki
taip pra ras ti vi sus pi ni gus ir gy ve ni mą 
pra dė ti nuo nu lio?

– Ne ir ti kiuo si, kad ne teks to pa tir ti.

– Kiek pi ni gų re for mų esa te per gy ve
nę ir kaip jos pa vei kė jū sų fi nan si nį gy
ve ni mą?

– Vi sas, ko kios bu vo nuo Lie tu vos nep
rik lau so my bės at kū ri mo. Dėl re for mų 
fi nan si nis gy ve ni mas ne la bai pa si kei tė. 
Ne bu vau vers li nin kas – bu vau stu den
tas, vė liau sam do mas gy dy to jas, gau da
vau fik suo tą al gą, to dėl at ly gi ni mo svy
ra vi mai bu vo ne to kie ryš kūs.

Už sii mant pri va čia veik la at ly gi ni mas 
svy ruo ja la biau, bet svar biau sia yra ne 

kiek už dir bi, o kiek iš lei di. Ma nau, tai 
pag rin di nis da ly kas.

– Ar at si de da te kas mė ne sį da lį sa vo 
pa ja mų va di na ma jai juo dai die nai ir 
kiek?

– Taip, ta čiau tai gal būt nė ra juo dai 
die nai, o se nat vei ir pen si jai.

– Kaip ren ka te do va nas ki tiems – tau
py da mas ar, at virkš čiai, sten gia tės neat
ro dy ti šykš tus?

– Ar ti miems drau gams per ku to kias 
do va nas, ko kias pats no rė čiau gau ti. Pa
si tai ko, kad iš kart per ku dvi do va nas, 
vie ną iš jų – sau. Pa vyz džiui, kar tą pirk
da mas do va ną drau gui ir pats nu si pir
kau man la bai pa ti ku sį nes tan dar ti nį te
le fo no įk ro vik lį.

– Jei gau na te do va nų, ku rios ne džiu
gi na, kaip su jo mis el gia tės?

– Kaž kaip ne beat si me nu, kad bū čiau 
ga vęs do va nų, ku rios ne džiu gin tų. Ar
ti mi žmo nės ži no, kuo do miuo si ir kas 
man pa tin ka.

– Ko kią tu ri te sva jo nę, ku riai įgy ven
din ti ne pa gai lė tu mė te di džiu lės pi ni gų 
su mos, jei tik ją su kaup tu mė te?

– Ke lio nei ap link pa sau lį. Ar ba bent 
jau į An tark ti dą.

– Ar ti ki te ri tua lais, esą ga lin čiais pri
vi lio ti fi nan si nę sėk mę?

– Tik rai ne.

– Ar pi ni gai iš tie sų reiš kia lais vę?
– Be abe jo nės. Kuo dau giau pi ni gų, 

tuo dau giau lais vės. Ta čiau lai mei rei
kia tik tam tik ro pi ni gų kie kio. To kio, 
ku ris leis tų gy ven ti pa to giai: tu rė ti būs
tą, auto mo bi lį, ke liau ti, atos to gau ti, lan
ky tis kon cer tuo se ir pa na šiai.

Ame ri kie čiai yra at li kę stu di ją – jie 
aiš ki no si, kiek šei mos lai mė prik lau so 
nuo pa ja mų. Paaiš kė jo, kad pa sie kus tam 
tik rą su mą žmo nės nuo to ne be tam pa 
lai min ges ni.

Taip, rei ka lin gas tam tik ras pi ni gų kie
kis, kad gy ven tum ko ky biš kai, pa to giai. 
Bet jei už dirb si 100 kar tų dau giau, ne
bū si 100 kar tų lai min ges nis. Nes gal būt 
už dirb si dau giau pi ni gų, bet ma žiau bū
si su šei ma, gal būt ken tės ta vo mie gas, 
svei ka ta. 

Pa žįs tu la bai tur tin gų žmo nių, ku rie 
nė ra lai min gi. 

Pir ma sis už dar bis. Di
džiau sios silp ny bės, su ry
jan čios sun kiai už dir ba
mus pi ni gus. Tau py ti ar iš
lai dau ti? Ži no mi žmo nės 
pra ve ria savo pi ni gi nes.

„Jei uždirbsi 100 kartų 
daugiau, nebūsi 100 
kartų laimingesnis.“

Da rius Ra dze vi čius (54 m.), 
 gy dy to jas, fo to me ni nin kas
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