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Na zatrudnianiu niewłaściwych lu-
dzi stracił co najmniej 3 mln zł. 
płaci podatki w  polsce. jako były 
emigrant wie, że zamożność pro-
ściej osiąga się właśnie tutaj. Gło-
śno mówi, że emerytura to bzdura, 
bo pozbawia nas sensu istnienia. 
w  książce, którą właśnie wydał 
przekonuje, że kariera od zera 
do milionera nie jest wyssanym 
z palca mitem, którym posługu-
ją się scenarzyści z fabryki snów.

Fryderyk Karzełek, przed-
siębiorca i  money coach w  au-
tobiograficznym poradniku 
„Pieniądze są sexy”przekonuje, 
że każdy może zarabiać. Sam 
zaczynał przecież od łopaty 
na emigracji:  Skoro do by-
cia biednym nie trzeba mieć 
szczególnych predyspozycji 
poza tym, co wdrukują nam 
do głów otaczający świat 
i  środowisko – niestety czę-
sto z najbliższymi włącznie 
– powiedzmy też od razu, że 
do posiadania i zarabiania 
pieniędzy nie trzeba się 
urodzić, o czym z kolei są 
skłonni przekonywać nas 
konserwatyści. Szcze-
gólnie gdy odziedziczyli 

majątki lub gdy uprzywilejowana po-
zycja społeczna dała im możliwość po-
mnażania rodzinnych fortun.

Zdaniem Karzełka, który przeszko-
lił już blisko 10 tys. Polaków i pomógł 
im efektywnie zaplanować finansową 
przyszłość, zarabianie pieniędzy we 
współczesnym świecie jest bardzo de-
mokratyczne. Żyjemy w raju możliwo-
ści, a  jeśli ktoś nie zarabia pieniędzy 
takich, jakich pragnie, zawsze stoi za 
tym jakaś wymówka. 

Prawdziwą przeszkodą do bogac-
twa, uważa autor, jest co innego. Posia-
danie pieniędzy  traktowane jest u nas 
niczym nosicielstwo choroby wene-
rycznej. Dlatego swoją książką chce 
to zmienić. Wcale nie chodzi mu o to, 
by ruszyć w  pogoń za nie wiadomo 
czym i nie wiadomo w jakim celu. Pi-
sząc o  zarabianiu pieniędzy, Karzełek 
przekonuje, że nie da się tego zrobić 
bez równoczesnego rozwoju osobiste-
go, którego ważną składową są między 
innymi relacje z  innymi ludźmi. Roz-
prawia się także z pewnymi powszech-
nymi w naszym społeczeństwie posta-
wami typu: Oby tylko gorzej nie było! 
Jednak prawdziwą wartością książki 
jest też szczerość autora i umiejętność 
dzielenia się z  czytelnikiem doświad-

czeniem płynącym z własnych błędów. 
Jeszcze będąc maklerem w Niemczech, 
mocno się sparzył. Wbrew intuicji, 
która ostrzegała go przed nieuczci-
wymi wspólnikami, wszedł w  interes, 
który doprowadził go do plajty. Choć 
nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Kilka lat później, kiedy wrócił 
do kraju i  założył Polskie Doradztwo 
Finansowe mógł ostrzegać swoich 
klientów przed piramidami finanso-
wymi typu Amber Gold. I to na długo 
przed tym, zanim o oszustwach tej fir-
my zrobiło się głośno. 

Ponadto z „Pieniądze są sexy” czy-
telnik dowie się jak oszczędzać i  po-
mnażać swoje aktywa oraz na czym 
polega dobra komunikacja, bez której 
nie da się zarabiać pieniędzy. Autor 
zdradza kilka trików, które pozwalają 
rozpoznać dobrego doradcę finanso-
wego czy opłacalną i  solidną fran-
czyzę. Pokazuje też skuteczną drogę 
wyjścia  ze spirali długów - pomógł 
już niejednemu Kowalskiemu w takiej 
sytuacji. Każdy, kto sięgnie po książkę 
zyska elementarną wiedzę, jak poru-
szać się w  meandrach świata, w  któ-
rym rządzi pieniądz. 

emerytura to bzdura, 
bo pieniądze są... 

sexy!


