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Pieci soļi līdz
finansiālai stabilitātei
Gandrīz ikvienam laiku pa laikam rodas finansiālas
problēmas. Kad mainām darbu, salūzt automašīna vai bērni
sāk apmeklēt jaunu pulciņu, bieži nākas lauzīt galvu par to,
kā segt visus šos izdevumus. Jūs neesat vienīgais, kas lūkojas
uz summu jūsu konta izrakstā un prāto, vai izdosies savilkt
kopā galus. Par laimi, neatkarīgi no pārmaiņām jūsu dzīvē vai
pasaules ekonomikā šie finanšu principi paliek nemainīgi.
Ja bažījaties par spēju kontrolēt savas finanses, lūk, pieci vienkārši principi,
kas var jums palīdzēt sasniegt finansiālu stabilitāti.
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Nosakiet prioritātes
Pirmais solis ceļā uz jūsu finanšu situācijas izmaiņām ir izanalizēt jūsu ikdienas
tēriņus. Tas palīdzēs labāk saprast, kur paliek jūsu nauda. Visticamāk, jūs
pamanīsiet, ka tādi sīki pirkumi kā pusdienas kafejnīcā vai izklaides kanālu
abonēšana beigās var veidot diezgan lielu summu, ja saskaitīsiet tos kopā nedēļu vai
mēnešu griezumā.
Viens no paņēmieniem, kā kontrolēt savus naudas tērēšanas paradumus, ir
izmantot tikai skaidru naudu tiem tēriņiem, kas nav regulāri maksājumi. Lai veiktu šo
eksperimentu, izņemiet no konta skaidru naudu apmērā, kāds, pēc jūsu domām, jums
būs vajadzīgs vienai nedēļai. Šādi jūsu tēriņi aprobežosies ar skaidro naudu jūsu makā,
un jūs izvairīsieties no kārdinājuma iekrist dziļāk parādos, maksājot par lietām, kas
jums patiesībā varbūt nemaz nav vajadzīgas. Nedēļas beigās izskatiet savus tēriņus un
salīdziniet tos ar izdevumiem tajā nedēļā, kurā neievērojāt šo ierobežojumu.
Iespējams, jūs pārsteigs tas, cik daudz lieku pirkumu veicāt agrāk!

Apsveriet papildus darba iespēju
Viens no labākajiem veidiem, kā papildināt savu bankas kontu, ir atrast papildus
ienākumu avotu. Ne visiem derēs šis padoms, bet tas tiešām paātrina uzkrājumu
veidošanu un parādu nomaksu. Ja jums ir iespēja strādāt papildus darbu, tad ir
daudz dažādu variantu, kā pelnīt naudu, neizejot no mājām.
Vai esat komunikabls un protat veidot stabilas, lietišķas attiecības? Vai jūs
interesē jautājumi, kas attiecas uz veselību un labsajūtu? Vai esat ilgojies pēc
izdevības strādāt sevis izvēlētā laikā un palielināt savus ienākumus? Apdomājiet
visas iespējas un pierakstiet visus „par”un „pret”, lai sašaurinātu iespējamo
papildus darbu loku. Var izrādīties, ka spert pirmo soli ir daudz vieglāk, nekā jums
liekas.
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Maksājiet parādus secīgi
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Daudziem no mums ir vairāki patēriņa kredīti vai citas kredītsaistības, ko mēs
cenšamies nomaksāt. Katrs atsevišķi šie parādi var būt nelieli, bet visi kopā tie bieži
vien veido summu, kas šķiet nepaceļama un kļūst par šķērsli ceļā uz finansiālu
stabilitāti. Apsveriet parādu secīgu atmaksu, lai samazinātu to skaitu.
Princips ir ļoti vienkāršs. Noskaidrojiet, kurš no jūsu parādiem ir vismazākais. Tas
var būt rēķins par veselības aprūpes pakalpojumiem, tirdzniecības centra
kredītkartes parāds vai kredītmaksājums par automašīnu. Katru mēnesi visu naudu,
ko varat atlicināt, izmantojiet šī parāda apmaksai, līdz tas būs atmaksāts. Turpmāk
katru mēnesi izmantojiet šo summu nākamā mazākā parāda atmaksai. Drīz arī šis
parāds būs atmaksāts, tā jūs varat turpināt procesu, līdz spēsiet veikt daudz lielākus
maksājumus, lai norēķinātos par krietni lielākiem parādiem, piemēram, hipotekāro
aizdevumu mājas iegādei. Kad sīkie parādi ir nokārtoti, varat daļu no šīs summas
novirzīt ieguldījumiem citās finansiālās iespējās, piemēram, lai sāktu biznesu, ko
varat vadīt no mājām, un palielinātu savus ienākumus.
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Sāciet atlikt naudu nebaltai dienai
Mēs visi esam dzirdējuši veco labo sakāmvārdu par naudas atlikšanu nebaltai
dienai, bet cik daudzi no mums tā tiešām dara? Mums var būt vislabākie nodomi,
tomēr neparedzēti izdevumi, piemēram, automašīnas remonts vai veselības
problēmas, mēdz kavēt iecerēto mērķu sasniegšanu. Laicīgi sagatavojieties šādiem
neparedzētiem izdevumiem un pie viena izvairieties no aizņēmumiem uz augstiem
procentiem, veidojot uzkrājumus, kas jums noderēs ārkārtas situācijās.
Lai sekmīgi veidotu uzkrājumus nebaltai dienai, jāievēro divi nosacījumi. Pirmais
– katrreiz, kad saņemat naudu, daļa summas ir automātiski jāieskaita rezerves kontā.
Jūs varat dot rīkojumu bankai ieskaitīt tur noteiktu summu no jūsu ikmēneša algas.
Tai nav jābūt lielai summai; galvenais ir regulāri papildināt rezerves kontu. Papildus
ienākumi, ko gūstat no biznesa, kuru vadāt, strādājot no mājām, var palīdzēt
palielināt summu rezerves kontā daudz ātrāk, nekā to varēsiet izdarīt tikai ar
ienākumiem no pamatdarba. Otrs nosacījums ir izmantot šo naudu vienīgi patiešām
ārkārtas gadījumos. Ievērojiet disciplīnu, un tas jums aiztaupīs nozīmīgas finanšu
problēmas, kā arī nobruģēs ceļu uz panākumiem nākotnē.

Pierakstiet savus plānus
Runājot par finansēm, pārāk daudzi no mums dzīvo katrai dienai bez konkrēta
plāna vai mērķa. Mēs šķiežamies ar naudu, kad saņemam papildu ienākumus, un
knapināmies brīžos, kad finanšu situācija vairs nav tik spoža. Skaidra mērķa
noteikšana palīdzēs jums nenovirzīties no kursa finanšu jomā. Atrodiet laiku, lai
pierakstītu savus mērķus, apspriediet tos ar saviem tuvākajiem, lai būtu drošs, ka
visi tos tiešām atbalsta, un rīkojieties tā, lai šie plāni kļūtu par realitāti.
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Ja sapņojat par ceļojumu, pierakstiet plānu, kā īstenot šo mērķi. Tad izvietojiet
atgādinājumus par plāniem vietās, kur jūs tos regulāri pamanīsiet. Tas stiprinās
jūsu apņēmību sasniegt mērķi. Pierakstiet arī to, kas jau ir paveikts plāna
īstenošanai.
Ja jums neizdodas sasniegt savus finansiālos mērķus, tad jums ir divas iespējas:
apsvērt atteikšanos no nevajadzīgiem izdevumiem vai atrast iespēju gūt papildus
ienākumus. Pat pieticīgi veiksmīgu biznesu, papildus patstāvīgam darbam, var veikt
no mājām ar nelieliem izdevumiem un katru mēnesi gūt papildus ienākumus, kas
jūs var tuvināt mērķi sasniegt patiesu finansiālu mieru.

Finanšu pamatprincipi, pirmām kārtām, prasa disciplīnu. Šīs
jomas eksperti zina, kur paliek viņu nauda un apzinās, ka
panākumi prasa ieguldījumus. Pats galvenais – viņi aktīvi
rūpējas par savu finanšu stāvokli. Samazinot parādus un
koncentrējoties uz saviem mērķiem, jūs varat sākt ceļu uz
patiesu neatkarību.
Kyäni ir palīdzējis tūkstošiem cilvēku visā pasaulē pieņemt pareizus finanšu
lēmumus, gūt papildu ienākumus, stiprināt veselību un apgūt jaunas biznesa
iemaņas, kas viņiem noderēs visās dzīves jomās.

