
Éljünk végig sok életet! 
 
Az életben az egyik legrosszabb dolog, hogy csak egy van belőle. Nincs rajta visszatekerés gomb, nem lehet újra 
visszacsinálni olyan döntéseket, amelyeket évekkel, évtizedekkel együtt hoztunk. Ezért találták fel már az ősemberek a 
játékot. Ilyenkor ugyanis el lehet játszani, mi lenne, ha együtt szemből megyünk a medvére, meg mi, ha egymagam 
oldalról. A lényeg: a játékban el lehet újra- és újra játszani különböző változatokban, mi lenne, ha így döntenénk, és mi 
lenne, ha úgy. 
 
Az életben a pénzügyi döntéseket nem lehet utólag visszacsinálni – erre szép példát adnak a svájci frank hitelesek 
tömegei. Ezért vannak például pénzügyi társasjátékok, ahol nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Magam komoly 
pénzügyi társasjáték gyűjteménnyel rendelkezem, a hagyományos Monopoly-tól a Kiyosaki Cash-flow-jáig, a magyar 
Gazdálkodj okosan-tól az Első millióm-ig. Bár ezek szórakoztatóak, nagyon sokat játszottunk is velük, de komoly bajaim 
vannak mindegyikkel. Például, hogy nem lehet csődbe menni. Vagy nem szimulálja jól a valódi életben sorban 
meghozandó döntéseket, folyamatokat. 
 
Mit lehet ilyenkor tenni? Én erre kitaláltam magamnak egy új társasjátékot. Most magam játszom vele és nagyon 
izgalmas végigélni egy órában egy-egy életet. Hadd meséljek már most néhány tapasztalatomról. 
 
Az egyik alapvető különbség a pénzügyi életekben a stratégia. Nagyon sokan úgy élnek, hogy semmi pénzügyi 
stratégiájuk sincs. Ez komoly tévedés, a stratégia nélkül élni is egy stratégia. Csak a legrosszabb. Hadd meséljek a 
szimulációk alapján, milyen stratégiák milyen életekhez vezetnek. 
 
Kezdjük először az ősember stratégiával. Ez az a stratégia, amihez az emberek többsége ösztönösen vonzódik. Ennek 
lényege: mindig mindent költsünk el. Ne képezzünk tartalékokat, mert nem okoz azonnali örömet, mint egy jó kis 
bevásárlás. 
 
Hova vezet ez a stratégia? Egy nagyon izgalmas élethez. Folyamatos feszültség van, jó esetben az ember éppen elkerüli 
a csődöt. Bár ez nem mindig sikerül. Az életben mindenképpen vannak nagy beruházások: lakásvásárlás, gyerekek 
tanítása, gyerekeknek kis támogatás az önálló életkezdéshez. Ebben a stratégiában ez csak folyamatos hitelekkel 
oldható meg. 
 
Ahogy megyünk be az élet sűrűjébe a hiteltartozásunk egyre nagyobb lesz. Az, hogy nem eladósodva érünk el a 
nyugdíjas korba, az csak azért van, mert a játékban nem lehet felvenni olyan hitelt, ami nem jár le a nyugdíjba vonulásig. 
Sajnos az életben nem így van –a hitel hosszabbítások után százezrével vannak olyan hitelek, amiket majd nyugdíjas 
korukban is törleszteniük kell a hitelt felvevőknek. 
 
A legszomorúbb az egészben, hogy akár hogy is próbálkoztam, egy ilyen stratégiával mindig nulla nyugdíjtőkével fejezi 
be az ember az aktív életét. Ez pedig egy garantált időskori nyomorhoz vezet. 
 
A legmulatságosabb az egészben, hogy bár ebben az életmodellben a fő cél, hogy a lehető legtöbbet költsék magukra, 
ugyanakkor messze itt jut magukra a legkevesebb! Ugyanis rengeteg pénzt a bankoknak kell fizetnünk kamatként. 
Például ha 20 éves lakáshitelre veszünk egy lakást, akkor ez valóban a mienk lesz, csak éppen a lakás árának 
másfélszeresét még pluszban oda kell adnunk a banknak. 
 
Ezen kívül rengeteg lehetőségtől elesünk: nem költhetünk a saját képzésünkre, nem cserélhetjük egy jobbra az 
állásunkat, nem szállhatunk be vállalkozásba – mert nincs tartalékunk. 
 
A másik stratégiát 10%-nak hívom. Ennek lényege, hogy a mindenkori jövedelmünk – bármiből származik is – 10%-át 
stratégiailag befektetjük. Ez természetesen korlátozza a bevásárlási vágyainkat: 10%-al kevesebbet költhetünk 
magunkra. Ugyanakkor az a csekélyke tíz százalék drámai változást tud okozni. Ugyanis ezzel szinte minden hitel 
kiváltható, marad egy kis összeg befektetni (magunkba vagy egy induló vállalkozásba) és egy normális nyugdíjtőke gyűlik 
össze, amiből az átlag keresett jövedelme körül lesz a havi nyugdíja. 
 
Még izgalmasabb a kínai modell. Köztudott, hogy Kínában talán a világon a legmagasabb a lakosság megtakarítási 
rátája, egyes források szerint ott az emberek a jövedelmük 42%-át fektetik be hosszú távra. Ezért olyan gazdag Kína, 
ezért vásárolja fel a fél világot – mert mögötte a rengeteg megtakarító kis kínai magánember áll. Ennyire azért nem 
vagyok igényes: nálam a kínai stratégiában a jövedelmük 20%-ának félrerakásából és befektetéséből áll. 
 
20% félrerakása eleinte egy kicsit fáj. Nyilván viszont ebből később nagyon sok mindenre telik. Az átlagos életben adódó 
nagyobb kiadások gond nélkül fedezhetőek belőle és bőven jut belevágni vállalkozásokba is. Nagyjából valamikor 30-35 
éves kor tájékán történik az áttörés: az ősemberek addig többet költöttek magukra, a Kínaiaknak onnantól sokkal több jut. 
 
A legnagyobb különbség a nyugdíjtőkében van. A kínai stratégiában egy magyar átlag középosztályú jövedelemmel egy 
átlag amerikai középosztályú jövedelmének megfelelő magánnyugdíja jön össze. Nálam havi 1-2 millió jött ki – azért már 
ebből nem kell gondban lenni a gázszámla miatt és ebbe bele fér egy kis Föld körüli út is. 
 
Mi mindenből a legfontosabb tanulságok? Az életben a dolgok sokféleképpen történnek. Néha szerencsés dolgok, néha 
szerencsétlenek jönnek. Az anyagi helyzetünket mindezek ellenére alapvetően a saját döntéseink szabják meg. Ez van. 


