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DESPRE DATORII SI DATORNICI
Cum sa nu mai imprumuti bani prietenilor
Resurse online | Martie 2020
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Acum cativa ani aveam nevoie urgenta de o
suma de bani pentru firma, ca sa deblochez
rulajul. Niste clienti nu imi platisera la timp si
nu mai puteam sa preiau alte comenzi. Nu era
o suma mare, cateva mii de euro, dar erau bani
pe care nu ii aveam. Pentru ca nu ii aveam, nu
mai puteam sa produc alti bani.
Eram destul de presat. Nu stiu daca stii prin
ce trece un patron de firma mica in Romania.
Somnul nu este somn. Erau momente in care
visam ca muncesc, ca sunt in cautare de solutii..
si ma trezeam in mijlocul noptii obosit din cauza
efortului depus in vis. Nu e gluma! As vrea sa fie
gluma, insa nu e.

In acea perioada in care aveam nevoie urgenta
de bani m-am intalnit la o cafea cu un prieten care
avea o afacere profitabila si era destul de avut.
Imagineaza-ti ca mintea mea inca era intr-o cautare
febrila de solutii, pentru ca nu mai produceam nimic.
Stateam fata in fata cu el, vorbeam de ale noastre..
si pentru o clipa mi-a trecut prin cap sa ii cer LUI
bani…
A durat doar cateva secunde… am alungat gandul si
am continuat sa ma simt bine.
Mi-am dat seama ca as fi stricat totul cu persoana
respectiva pentru o situatie care putea fi rezolvata
si fara imprumuturi. Cand ai in fata o persoana
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valoroasa si potenta financiar, tot ce vrei din relatia
cu persoana respectiva este sa fiti pe acelasi picior
de egalitate. In momentul in care ai imprumutat
bani de la el, se strica tot ce ai construit cu el,
construiesti sau vei construi la un moment dat.

ea este ca daca te imprumuti de bani, invariabil
ajungi servitorul unui om, in loc sa il servesti pe
Dumnezeu.

Imaginea viitorului cu mine pierzandu-l pe el ca
si contact si prieten era mult mai neagra decat
blocajul financiar in care eram.

Daca transpui asta intr-o filozofie a finantelor
proprii, in momentul in care ai imprumutat bani, esti
constrans sa nu mai muncesti pentru visurile pe
care le ai, ci pentru realitatea problematica pe care
ti-ai creat-o.

Am mai spus intr-un articol trecut ca am citit Biblia
prin clasa a 3-a (din lipsa de alte carti, daca iti
vine sa crezi). Nu sunt o persoana religioasa in
adevaratul sens al cuvantului, insa nu pot sa nu
remarc ca pana si biblia acuza actiunea de a te
imprumuta. Ideea principala care se deduce din

Pe drum inapoi, la volan, imi faceam calcule.. Am
ajuns la birou, mi-am luat o foaie de hartie si am
inceput sa imi scriu toti datornicii pe o hartie. Datorii
personale pe care altii le aveau la mine. Cand am
tras linie, banii imprumutati depaseau suma de
care aveam nevoie. Erau datorii unele vechi de ani
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de zile! Am pus mana pe telefon, am inceput sa le
aduc aminte de datorii, le-am spus ca am nevoie de
bani si majoritatea m-a refuzat.
In plus m-am simtit umilit ca eu trebuie sa ma
milogesc pentru proprii mei bani. Nu voiam sa ma
imprumut, pentru ca nu era in stilul meu .. iar cei
care aveau sa imi dea mie.. nu mi-i dadeau pentru
ca nu aveau nici acum.

Cei care se imprumuta frecvent sunt, de obicei,
cumparatori compulsivi, care cumpara/cheltuie
din impuls. Nu vorbesc de cazuri speciale, ci de
cei care tot timpul sunt datori la prieteni. Pentru
ca au o nevoie continua de a cumpara bazata pe
impulsivitatea de moment, chit ca ei poate castiga
bine, banii nu le ajung niciodata.. Si asa se dezvolta
o capacitate incredibila de a scoate bani de la
ceilalti, de a se imprumuta.

Intr-un final am reusit pe firma sa incasez un
contract si am deblocat activitatea, dar intamplarea
mi-a ramas intiparita in minte.

Ironia este ca de multe ori tu ai venituri mai mici ca
ei… si de cele mai multe ori ei sunt cei care nu au
bani in buzunare.
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Sunt momente in care reusesti sa ii refuzi si
momente in care nici nu iti dai seama cum scoti
bani din buzunar.
Pentru ca am cunoscut multi oameni in ultimii 10
ani, am ajuns si in situatia sa am apropiati care sa
fie „datornici compulsivi”, care sa fie intr-o activitate
continua de a imprumuta bani si cu strategii la activ
sa amane la infinit inapoierea lor (pana in punctul in
care, poate, datoria se sterge).
Mi-aduc aminte amuzat de o situatie cu un amic
care deja avea o datorie la mine si inca incerca
sa se mai imprumute din cand in cand. Toti care il
cunosteam, stiam ca nu trebuie sa ii imprumutam

bani. Fiindca stiam ca nu da banii inapoi de obicei si
pentru ca deja avea o datorie la mine, mi-era foarte
usor pe atunci sa il refuz. Mi-aduc aminte ca la un
moment dat s-a intalnit cu mine cu o fata distrusa.
Mi-a spus ca prietena lui este insarcinata si ca nu
are bani de avort.
Am bagat mana in buzunar si i-am dat ascultand
promisiunile lui ferme ca mi-i da inapoi in maxim
2 saptamani (in conditiile in care deja era dator la
mine) si fiind impacat ca de data asta „m-a facut” si
ca nu o sa mai vad banii niciodata. Pe atunci abia
iesisem de pe bancile facultatii si banii nu cadeau
din copaci nici pentru mine. Am facut-o insa pentru
povestea emotionala, pentru ca erau FOARTE
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tineri si pentru ca parea distrus. Nici acum nu stiu
daca a fost o inventie, niciodata nu l-am intrebat pe
el sau pe prietena lui de avort. Nu am vrut sa stiu.
In acelasi timp banii nu i-am mai vazut niciodata.

iti faci si singur rau, incercand sa ii recuperezi.
Din punctul asta de vedere este mai sanatos sa
ii donezi, decat sa tii evidenta recuperarii lor. Mai
mult, pierzi relatia cu persoana respectiva.

Cam asa actioneaza un datornic compulsiv si am
cunoscut cativa la viata mea. Persoane faine, alaturi
de care te poti distra de minune, dar care gasesc
metode ‘creative’ prin care intra in buzunarul tau.

Reguli ca sa nu mai imprumuti bani!

Din pacate imprumuturile (in afara de situatii
exceptionale) nu fac bine persoanei pe care vrei sa
o ajuti, aproape oricare ar fi scenariul pentru care iti
cere bani. Dimpotriva, nu faci decat sa il adancesti
si mai mult in problemele pe care le are si, in plus,

De exemplu, cea mai proasta scuza pe care o
poti avea cand imprumuti bani cuiva este sa crezi
ca ai scapat daca nu ti-i da inapoi, ca nu se mai
imprumuta la tine data viitoare.

Regula nr. 1. Daca ai spus „da” o data, sa fii convins
ca vei mai spune da aceleiasi persoane!
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De asemenea, daca cineva s-a imprumutat de la tine
o singura data, oricat de mult ai vrea sa crezi ca poti
sa il refuzi pe viitor, va gasi o metoda prin care sa spui
din nou „da” pentru ca stie ca e posibil.
De aceea, oricand ai ocazia sa imprumuti pe cineva
pentru prima oara, calculeaza foarte bine situatia.
Regula nr. 2. „Nu”-ul este sfant
Un „nu” ferm genereaza nonactiune din partea celuilalt
si va cauta victime in alta parte. Din pacate regula
asta nu functioneaza bine decat daca o respecti si nu
faci exceptii. Altfel intervine regula nr. 1 !
Regula nr.3. Spune-i ca ii dai un raspuns in 24 de ore!
Cei care se imprumuta se ajuta foarte mult de
presiunea pe care o pun pe cel din fata lor, il
constrange practic sa ia o decizie pe moment.

Nu este cea mai „corecta” metoda, dar daca ii spui ca
o sa ii dai raspuns in 24 de ore.. ai timp sa il refuzi ca
la carte, cand nu mai exista presiunea emotionala din
partea lui. Aceasta metoda este pentru cei care se
simt mai slabi de inger.
Regula nr. 4. „Imi pare rau, din principiu eu nu
imprumut bani!” Este si metoda pe care am abordat-o
eu, este cea mai corecta din punctul tuturor de
vedere, impreuna cu regula nr. 2. Ii spui: „Imi pare
rau, am o regula pe care nu o incalc NICIODATA, nu
imi imprumut prietenii.”
Ironic este ca, daca esti ferm si iti tii pozitia, nu
vei mai fi abordat de catre persoana respectiva in
materie de imprumuturi. Iti va respecta regula si va
aprecia ca ii ramai prieten. Daca nu esti autentic, va
mai apela la tine.
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Regula nr. 5. „Frate, si eu o duc tare nasol”
Am fost surprins la un moment dat, eram la o cafea
cu doi prieteni. Unul a intrat in pozitia de victima si a
inceput sa spuna ca are nevoie urgenta de bani. Eu
am folosit regula nr. 4, mai ales ca acea persoana miera foarte apropiata. Cand a vazut ca nu are sanse la
mine, s-a intors catre celalalt.. si a pornit o telenovela.
Au inceput amandoi sa se vaite!
„Frate, nu am niciun chior. Si eu voiam sa te rog sa
imi faci cinste! O duc nasol rau de tot!”
„Bai, e urgenta critica… nu stiu ce sa fac.”
„Ti-as da si camasa de pe mine, dar de bani am
nevoie, ca sunt intr-un rahat cat mare de mine.”
Si au tinut-o asa cateva minute bine. Este o metoda
destul de eficienta, cand simti ca celalalt vrea sa se
imprumute incepi sa te vaiti si tu. Nu este preferata

mea, dar are un succes teribil. Si mai este si amuzant,
pentru ca la un moment dat parca amandoi actorii
parca vor sa demonstreze cine o duce mai rau.
Alte cateva sfaturi si povestea imprumutului sters cu
buretele. Nu ai de ce sa te simti vinovat, trebuie sa fii
constient de lucrul asta. Nu este in responsabilitatea
ta situatia financiara a celorlalti. Situatia este oarecum
similara cu actiunea de a da bani unui cersetor care,
din cersit, castiga mai multi bani decat faci tu. Cu
toate astea o faci. De ce?
De asemenea, daca un cunoscut are intr-adevar
o situatie nasoala si INTR-ADEVAR faci un bine,
atunci NU IMPRUMUTA. Pur si simplu daruieste-i
banii respectivi si uita de ei. Este mult mai corect,
din nou zic, pentru amandoi. Tu ai facut un bine,
cealalta persoana are ganduri de recunostinta
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fata de tine care iti vor aduce lucruri bune pe
viitor.
Atentie insa ! Cazuri ca cel de mai sus, in care sa faci
un bine prin bani cuiva este de sub 1%. In 99% din
situatii activitatea de a imprumuta bani sau a da bani
provoaca rau si celeilalte persoane si tie.
Acum o saptamana sau doua m-am intalnit cu un
prieten pe care mi l-am facut in Grecia, patronul unei
fabrici de lactate destul de mare din nordul Romaniei.
Povestea lui este si motivul pentru care scriu articolul
asta.
Cineva din localitatea unde sta avea o datorie destul
de mare la el iar timpul trecea si nu dadea semne ca
ii mai da inapoi. Din cand in cand prietenul meu mai
trecea prin fata casei datornicului.. si a fost surprins
sa vada ca este in plina expansiune cu casa, lucru

destul de deranjant, in conditiile in care era dator
„vandut”. Au trecut luni de zile, curtea datornicului
era din ce in ce mai infloritoare iar prietenul meu, de
fiecare data cand trecea prin fata casei, avea o stare
de slabiciune. Provocata de nervi, cel mai probabil.
Se simtea nedreptatit.
Cand mi-a povestit radea si imi spunea: „ma simteam
ca in vorba aia.. si f**** si cu banii luati! Pur si simplu
imi faceam singur rau pentru ca el mi-era dator. La
nivel mental si fizic. La un moment dat am oprit in fata
casei lui, l-am chemat in fata portii si i-am spus: <<uite
ce e, considera banii pe care mi-i datorezi cadou din
partea mea. Nu mai vreau sa imi dai niciun ban, ai
dezlegare de la mine, din momentul asta suntem chit.
Pur si simplu stergem datoria!>>
A incercat sa ma convinga ca mi-i da inapoi, sa il mai
aman un pic, dar chiar nu am vrut sa aud. I-am zis ca
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din punctul meu de vedere el nu mai are nicio datorie
fata de mine. A fost ca o ‘dezlegare’, pentru ca din
acel moment am fost linistit din nou. ”
„Pai si ti-a dat banii inapoi?”
„Normal ca nu, dar nu asta este important, pentru
ca eu nu mai astept banii aia. Si asta imi face bine.
Imprumuturile intre prieteni fac rau ambelor persoane,
dar in special celui care imprumuta, pentru ca el face
rau. Daca vrei sa ajuti pe cineva care chiar are nevoie
de ajutor, ii dai. Dar nu imprumuti!”

In final iti pun doua intrebari la care as vrea sa
raspunzi mai jos, intr-un comentariu:
1) Daca ai prieteni multi care se imprumuta des de la
persoanele din jur, ce spune asta despre tine?
2) Daca tu te regasesti in articol si imprumuti mai des
decat ai vrea: ce nevoie interioara de moment iti este
satisfacuta in momentul in care faci asta desi stii ca o
sa vezi foarte greu banii inapoi?
Sursa: construimimperii.ro/blog

Intrebari finale
Daca nu te incadrezi in tiparul datornicului compulsiv,
sunt convins ca ai avut la un moment dat prieteni care
se tot imprumutau de la tine, chit ca nici tu nu aveai
mai mult ca ei. Nu uita ca de obicei, intr-o forma sau
alta, oamenii din jurul tau sunt oglinda ta.
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