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Niemalże każdy z nas staje czasem w obliczu wyzwań 
finansowych. Nikogo nie dziwi, że gdy zmieniamy pracę, 
psuje się samochód albo dzieci podejmują nowe 
aktywności, zastanawiamy się, jak zdołamy pokryć wszystkie 
te wydatki. Nie jesteś sam, gdy w momentach kryzysu 
zastanawiasz się, czy uda Ci się przetrwać burzę kłopotów 
finansowych. Na szczęście solidne zasady finansowe nie 
ulegają zmianie, bez względu na zmiany zachodzące w 
Twoim życiu osobistym czy gospodarce.

Jeśli martwisz się, że nie możesz zapanować nad własnymi finansami, poznaj pięć 
prostych zasad, które pomogą Ci osiągnąć równowagę finansową.

Określ swoje priorytety
Pierwszym krokiem do zmiany perspektywy finansowej jest zbadanie własnych 

nawyków dotyczących wydatków. Pomoże Ci to zrozumieć, co dzieje się z Twoimi 
pieniędzmi. Niewykluczone, że zauważysz, jak niewielkie wydatki, np. na obiad w 
restauracji czy subskrypcja pakietu rozrywkowego, sumują się w duże kwoty na 
koniec tygodnia czy miesiąca.

Jednym ze sposobów ich monitorowania jest używanie wyłącznie gotówki do 
płacenia za rzeczy inne niż stałe wydatki. Aby się przekonać, wypłać z banku kwotę, 
która – jak Ci się wydaje – wystarczy na tygodniowe wydatki. Zawęzisz w ten sposób 
pulę wydatków do pieniędzy posiadanych w ręku, i unikniesz zadłużania się na rzeczy, 
których być może nie potrzebujesz. Na koniec tygodnia zobacz, na co wydałeś 
pieniądze i porównaj wydatki do tygodnia, w którym nie stosowałeś ograniczeń. 
Możesz być zaskoczony tym, czego nie kupiłeś!

Rozważ możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia
Jednym ze skutecznych sposobów na zasilenie konta bankowego dodatkowymi 

środkami jest posiadanie dodatkowego źródła dochodu. I choć nie jest to 
rozwiązanie dla wszystkich, z pewnością jest to sposób, który pomoże przyśpieszyć 
oszczędzanie i spłacanie zadłużenia. Jeżeli masz możliwość podjęcia dodatkowego 
zarobkowania, zastanów się nad dorabianiem w zaciszu własnego domu.

Czy dobrze radzisz sobie z ludźmi i potrafisz nawiązywać relacje? Czy 
interesuje Cię zdrowie i dobre samopoczucie? Czy chcesz skorzystać z szansy na 
powiększenie dochodów, pracując według ustalonego przez siebie grafiku? Rozważ 
wszystkie dostępne możliwości, a następnie sporządź listę argumentów za i 
przeciw, aby zawęzić wybór. Może dojdziesz do wniosku, że rozpoczęcie takiej 
działalności jest prostsze niż by się mogło wydawać.
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Spłać łączne zadłużenie
Większość z nas ma kilka kredytów konsumenckich do spłacenia. Osobno są to 

zapewne niewielkie kwoty, ale ich suma może wydawać się przytłaczająca i może 
spowalniać realizację założonych celów finansowych. Zastanów się, czy nie warto 
byłoby skonsolidować spłacane kwoty, by zmniejszyć liczbę rachunków do zapłaty?

To prosty zabieg. Zacznij od zidentyfikowania najmniejszego długu. Może to być 
rachunek za usługi medyczne, karta kredytowa do domu towarowego lub rata 
kredytu samochodowego. Przeznaczaj każdego miesiąca wszystkie pieniądze na 
spłatę tego rachunku do czasu jego spłaty. Następnie weź tę kwotę pieniędzy i spłać 
kolejny najmniejszy dług w każdym kolejnym miesiącu. Niebawem spłacisz kolejne 
zadłużenie i będziesz mógł kontynuować proces do czasu osiągnięcia zdolności do 
spłacania znacznie większych kwot dużo bardziej poważnego zadłużenia, takiego, 
jak na przykład kredyt na mieszkanie. Po spłaceniu pomniejszych długów, możesz 
też przeznaczyć pieniądze na inwestycję w kolejne możliwości finansowe, np. 
rozpoczęcie własnej, domowej działalności, która pomoże Ci pomnażać dochody.

Utwórz fundusz na czarną godzinę
Wszyscy znamy powiedzenie „oszczędzać na czarną godzinę”, ale ilu z nas 

rzeczywiście to robi? Mamy dobre intencje, ale nieprzewidziane wydatki, np. na 
naprawę samochodu czy wizytę u lekarza, mają tendencję do opóźniania realizacji 
naszych założeń. Bądź mądrzejszy i nie daj się zaskoczyć wydatkom. Uniknij 
wysokich odsetek od pożyczek, odkładając na fundusz, z którego będziesz mógł 
skorzystać w kryzysowych sytuacjach.

Są dwie główne zasady dotyczące funduszu na czarną godzinę. Pierwsza to taka, 
aby proces odkładania odbywał się automatycznie po otrzymaniu wynagrodzenia. 
Najlepiej przeznaczyć jakąś część regularnej wypłaty bezpośrednio na fundusz. Nie 
musi to być duża suma pieniędzy, ważne jest zachowanie konsekwencji. Dodatkowe 
dochody z działalności domowej pozwolą na odkładanie dodatkowych środków na 
fundusz dużo szybciej niż podczas odkładania wyłącznie z regularnych dochodów. 
Druga zasada jest taka, by korzystać z funduszu na czarną godzinę wyłącznie w 
prawdziwie awaryjnych sytuacjach. Zachowaj dyscyplinę, a zaoszczędzisz sobie wielu 
kłopotów finansowych i znajdziesz się w dobrym położeniu, aby osiągnąć sukces.

Zapisz to
Zbyt wielu z nas żyje z miesiąca na miesiąc, bez planów czy celów dotyczących 

własnych finansów. Wydajemy ponad miarę, gdy mamy dodatkowe fundusze i 
krucho przędziemy w czasie, gdy narzekamy na ich brak. Mając zdecydowany cel 
finansowy, do którego będziemy dążyć, możemy iść we właściwym kierunku. 
Poświęć czas na zapisanie swoich celów, omów je z najbliższymi, aby upewnić się 
czy się zaangażują, i zrób, co potrzeba, aby cel stał się rzeczywistością.
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Jeśli marzysz o wakacjach, sporządź plan, który pomoże Ci spełnić marzenie. 
Następnie umieść przypomnienia w miejscu, w którym będziesz je regularnie 
widywać, co pomoże Ci trzymać się wyznaczonego celu. Zapisuj postępy, aby 
kontrolować realizację planu.

Jeśli masz problemy z osiągnięciem swoich celów finansowych, masz dwie 
możliwości: możesz spojrzeć na ograniczenie niepotrzebnych wydatków lub 
znaleźć sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Nawet biznes, który przynosi 
skromne dochody, może być niedrogo prowadzony z domu i co miesiąc generować 
dodatkowy dochód, który może przybliżyć Cię do osiągnięcia prawdziwego 
finansowego spokoju.  
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Solidne zasady finansowe zaczynają się od samodyscypliny. 
Czołowi eksperci wiedzą, co dzieje się z ich pieniędzmi i 
inwestują w swój sukces. Przede wszystkim stosują 
proaktywne podejście do zdrowych finansów. Redukując 
długi i skupiając się na tym, co chcesz osiągnąć, możesz 
wyruszyć w drogę ku prawdziwej niezależności.

Marka Kyäni pomogła tysiącom ludzi na całym świecie w podjęciu dobrych 
finansowych decyzji, zarobieniu dodatkowego dochodu, podtrzymaniu własnego 
zdrowia i rozwinięciu nowych umiejętności finansowych, które przydają się im w 
różnych dziedzinach życia. 




