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Vijf sleutels tot     
financiële gemoedsrust

Bijna iedereen staat af en toe voor financiële uitdagingen. 
Wanneer de werkgelegenheid verandert, auto's kapot gaan 
en kinderen nieuwe activiteiten starten, vraag je je wel eens 
af of je al die kosten wel aankunt. U bent niet alleen 
wanneer u naar uw portemonnee kijkt en u zich afvraagt 
hoe u de financiële storm zult doorstaan. Gelukkig blijven 
solide financiële principes hetzelfde, ongeacht wat er in uw 
leven of in de wereldeconomie verandert.

Als u zich zorgen maakt over uw vermogen om controle te krijgen over uw 
financiën, dan zijn hier vijf eenvoudige principes die u kunnen helpen om 

financiële gemoedsrust te bereiken.

Herken uw prioriteiten
De eerste stap om uw financiële vooruitzichten te veranderen is het bestuderen 

van uw dagelijkse bestedingsgewoonten. Dit helpt u beter te begrijpen waar uw 
geld naartoe gaat. U zult waarschijnlijk merken hoe kleine aankopen zoals uit eten 
voor lunch of het abonneren op amusementspakketten in de loop van weken of 
maanden echt kunnen oplopen.

Een manier om uw bestedingsgewoonten in de gaten te houden is door contant 
geld te gebruiken alleen voor de dingen die geen vaste uitgaven zijn. Om dit 
experiment te proberen, neemt u het geld dat u verwacht voor een week nodig te 
hebben op bij de bank. Dit houdt uw uitgaven beperkt tot alleen het geld dat u hebt, 
zodat u niet in de verleiding komt om verder in de schulden te gaan voor dingen die u 
misschien niet echt nodig hebt. Ga aan het eind van de week zitten en kijk wat u hebt 
uitgegeven en vergelijk het dan met een week zonder die beperkingen. U zou verbaasd 
kunnen staan over aankopen die u hebt vermeden!

Overweeg een bijverdienste
Een van de beste manieren om uw bankrekening aan te vullen is door een extra 

bron van inkomsten te hebben. Dit is misschien niet voor iedereen weggelegd, 
maar het versnelt wel het proces van het besparen van geld en het afbetalen van 
schulden. Als u in staat bent om een bijverdienste op te pakken, zijn er genoeg 
mogelijkheden om geld te verdienen vanuit het gemak van uw eigen huis.

Bent u goed met mensen en kunt u solide relaties opbouwen? Hebt u een passie 
voor gezondheid en welzijn? Hebt u gewacht om te profiteren van een kans die u in 
staat stelt om uw eigen agenda te bepalen en uw inkomen te laten groeien? 
Overweeg alle mogelijkheden die u ter beschikking staan, en begin dan met een lijst 
van voors en tegens om uw opties te helpen beperken. Misschien ontdekt u dat het 
makkelijker is dan u denkt om aan de slag te gaan.
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Verenig uw schuldaflossingen
De meesten van ons hebben een paar consumptieschulden die we proberen af te 

lossen. Afzonderlijk kunnen ze klein zijn, maar bij elkaar is het snel veel en 
overweldigen ze ons, waardoor de vooruitgang in uw financiële traject ontspoort. 
Overweeg om uw schuldaflossingen samen te voegen om het aantal rekeningen dat 
u ontvangt te verminderen.

Het is een eenvoudig principe om te gebruiken. Begin met het identificeren van 
uw kleinste schuld, of het nu gaat om een medische rekening, een creditcard van 
een warenhuis of een autobetaling. Zet al het geld dat u kunt elke maand in die 
rekening totdat deze is afbetaald. Neem dan dat bedrag en betaal het aan uw 
volgende kleinste schuld elke maand daarna. Binnenkort zal die ook zijn afbetaald 
en kunt u het proces voortzetten totdat u in staat bent om aanzienlijk grotere 
betalingen te doen in de richting van substantiëlere schulden zoals uw huis. Met 
kleinere schulden die worden afbetaald, kunt u ook een deel van dat geld nemen en 
beginnen met het investeren in meer financiële mogelijkheden, zoals het starten 
van een eigen bedrijf om uw extra inkomen te verhogen.

Maak een fonds als appeltje voor de dorst
We hebben allemaal het eeuwenoude adagium gehoord, "spaar centen als 

appeltje voor de dorst," maar hoeveel van ons doen het eigenlijk? Hoewel we 
misschien de beste bedoelingen hebben, hebben onverwachte uitgaven zoals 
autoreparaties of gezondheidsproblemen de neiging om onze doelen te vertragen. 
Neem een voorsprong op deze verrassingsrekeningen en vermijd hoogrentende 
financiering door geld in een fonds te stoppen dat u kunt aanboren tijdens 
noodgevallen.

Er zijn twee sleutels tot een succesvol fonds als appeltje voor de dorst. De eerste 
is om er een automatisch proces van te maken elke keer dat u betaald wordt. U kunt 
ervoor kiezen om een deel van uw reguliere loonstrookje rechtstreeks in het fonds te 
laten storten. Het hoeft geen grote hoeveelheid geld te zijn; de sleutel is 
consistentie. Extra inkomsten uit een bedrijf aan huis kunnen helpen om veel sneller 
extra inkomsten in dit fonds te steken dan met alleen uw reguliere inkomen. De 
tweede sleutel is om ervoor te zorgen dat u dat geld niet aanraakt, tenzij het een echt 
noodgeval is. Leg uzelf discipline op, dit kan u redden van aanzienlijke financiële pijn 
en u klaarstomen voor toekomstig succes.

Schrijf het op
Te veel van ons leven, , als het gaat om onze financiën, van maand tot maand 

zonder enige echte richting of doel. We geven te veel geld uit als we extra geld 
hebben en we zitten zonder geld als het krap wordt. Het hebben van een vast doel, 
helpt u om financieel de goede kant op te gaan. Neem de tijd om uw doelen op te 
schrijven, bespreek ze met uw naasten om er zeker van te zijn dat iedereen zich 
inzet en doet wat nodig is om ze te realiseren.
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Als u droomt van die speciale vakantie, schrijf dan een plan op om het te laten 
gebeuren. Plaats dan herinneringen op een plek waar u ze regelmatig zult zien om u 
te helpen u aan die doelen te houden. Noteer uw vooruitgang om uw plan te 
begeleiden.

Als u moeite hebt om uw financiële doelen te bereiken, hebt u twee opties: U 
kunt kijken naar het terugdringen van onnodige uitgaven of een manier vinden om 
extra geld binnen te halen. Zelfs een bescheiden succesvolle nevenactiviteit kan 
goedkoop worden uitgevoerd vanuit uw huis en elke maand extra inkomsten 
genereren die u dichter bij het bereiken van echte financiële gemoedsrust kunnen 
brengen.

Vijf sleutels tot financiële gemoedsrust



Gezonde financiële principes beginnen met het hebben 
van discipline. Toonaangevende experts begrijpen waar 
hun geld naartoe gaat en zorgen ervoor dat ze investeren in 
hun succes. Ze gaan vooral actief om met hun financiële 
gezondheid. Door uw schulden te verminderen en u te 
richten op wat u wilt bereiken, kunt u de weg nemen naar 
echte onafhankelijkheid.

Kyäni heeft duizenden mensen over de hele wereld geholpen om gezonde 
financiële beslissingen te nemen, een aanvullend inkomen te verdienen, hun 
gezondheid te ondersteunen en nieuwe zakelijke vaardigheden te ontwikkelen die 
hen op alle gebieden van hun leven helpen. 




