


Pokyčiui reikia veiksmo

Pinigų panaudojimo klausimas šeimoje yra 

daug svarbesnis, nei gali pasirodyti iš pir-

mo žvilgsnio. Tai susiję ne tik su materi-

aliais dalykais, tačiau ir su nematerialiais 

gyvenimo aspektais šeimoje. Pinigų tema 

dažnai yra viena jautriausių temų. Ne vi-

suomet piniginių klausimų nagrinėjimas 

būna malonus. Tačiau norint darnos šeimo-

je bei siekiant užsitikrinti materialią šeimos 

gerovę būtina skirti dėmesio ir laiko „sustyguoti“ finansinius klausimus šeimoje.

Tikiu, jog šioje knygoje pateikiamos idėjos pravers daugeliui šeimų. Sekdami šios kny-

gos rekomendacijomis galėsite susikurti savo šeimos finansų valdymo modelį. Tačiau 

tai nėra tik techninis vadovas, kaip teisingai organizuoti savo šeimos finansus. Nors 

techninių pinigų panaudojimo aspektų šioje knygoje išties daug, tačiau ne mažiau 

svarbus bus jūsų asmeninis patyrimas kalbant su antrąja puse apie finansų panaudo-

jimo aspektus šeimoje. Tokių pokalbių metu, tikėtina, atrasite naujų įžvalgų tiek apie 

save, tiek apie savo antrąją pusę. Galbūt atrasite bendrumų, galbūt – skirtumų. Tik 

juos įvardinę ir supratę galėsite priimti abiems priimtinus principinius ir techninius 

sprendimus.



Tikiu šiomis idėjomis, aprašytomis knygoje. Visa tai  vienaip ar kitaip naudojame savo 

šeimoje. Šios šeimos finansų valdymo modelio sukūrimą ir aprašymą paskatino dau-

gelis kitų autorių, kuriems noriu padėkoti.  Pagrindiniai žmonės, įkvėpę ir paskatinę 

tai detalizuoti ir aprašyti yra  T. H. Eker, R. Kiyosaki, B. Schafer, N. Hill, A. Robbins ir 

kiti.  Žinoma, mano artimi bičiuliai ir kolegos, su kuriais kartu dirbame, mokomės ir 

eksperimentuojame taip pat reikšmingai prisidėjo prie to, ką rasite aprašytą šioje 

knygoje. Pritaikęs visų šių žmonių idėjas ir įžvalgas bei pridėjęs savo patirtį galiu pa-

sidalinti tuo, kas gali reikšmingai pakeisti jūsų šeimos finansinę situaciją ir suteikti 

daugiau darnos šeimoje.
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