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Kurs pomoże ci:

unikać najbardziej powszechnych błędów w dziedzinie finansów,• 
wypracować drogę wyjścia z długów,• 
stworzyć dobrze działający budżet domowy,• 
zaplanować rozsądny system oszczędzania, inwestowania i obdarowywania,• 
przekazać dzieciom podstawowe umiejętności zarządzania finansami,• 
pogłębić rozumienie znaczenia pracy i wieczności,• 
dążyć do wolności finansowej,• 
uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień.• 

Czas trwania kursu
Po to, by zyskać maksimum korzyści z kursu, rekomendujemy, by trwał nie mniej niż 
10 tygodni. Spotkań grupy uczestników kursu może być mniej, jeżeli będzie kombi-
nacją 4-8 spotkań i pracy własnej. Niniejszy podręcznik zawiera informacje potrzebne 
do poznania biblijnych zasad zarządzania finansami. By te zasady wcielić w życie, 
powinien być przerabiany równolegle z Zeszytem zastosowań praktycznych.

Liczba uczestników
Idealnie jest, gdy kurs jest przerabiany w grupie 6-12 uczestników, pod kierownic-
twem odpowiednio przygotowanych instruktorów. W pewnych sytuacjach może być 
przerabiany w mniejszych grupach, a nawet indywidualnie.

Wielu wierzy
…że osiągnięcie finansowej wolności to życie w granicach określonych przez budżet 
osobisty i inwestowanie na przyszłość, ale jest to tylko po części prawdą. Najważ-
niejsze w zarządzaniu finansami i osobistym majątkiem jest nasze serce, bo to ono 
determinuje nasze finansowe decyzje. Dlatego niezwykle  ważnym  jest, by nasze serce 
było wypełnione Bożą mądrością. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że w Piśmie 
Świętym, które jest skarbnicą mądrości, znajduje się ponad 2350 wersetów, które do-
tykają tematu zarządzania powierzonymi nam zasobami.

W kursie finansowym Crown wzięło już udział wiele milionów ludzi, którzy 
poznali wynikające z Pisma Świętego zasady umożliwiające im podejmowanie co-
dziennych finansowych decyzji w zgodzie z wolą Boga.

Co mówią inni?
Programy Edukacji Finansowej Crown budują w nas duchowe spojrzenie na rzeczy-
wistość, którego jako chrześcijanie bardzo potrzebujemy. Pomagają nam zmienić się 
na lepsze.

Keith Tondeur, autor i założyciel Credit Action
Edukacja Finansowa Crown to jedna z najlepszych organizacji o zasięgu globalnym, 
jaką znam. Opracowane przez nich nauczanie o Bożych zasadach finansowych po-
winno być dostępne w każdej parafii.

John Maxwell, autor i ekspert w dziedzinie przywództwa
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