Päť kľúčov k
finančnému pokoju
Rozumné finančné zásady, ktoré vás posunú vpred

Päť kľúčov k
finančnému pokoju
Takmer každý občas čelí finančným ťažkostiam. Pri zmene
zamestnania, keď sa pokazí auto a deti začnú nové aktivity,
je bežné uvažovať nad tým, ako pokryť vaše výdavky. Nie ste
sami, keď sa pozeráte na dno a uvažujete, ako zvládnete
finančnú búrku. Našťastie pevné finančné zásady zostávajú
rovnaké bez ohľadu na zmeny vo vašom živote alebo vo
svetovom hospodárstve.
Ak máte obavy z vašej schopnosti prevziať kontrolu nad svojimi financiami, tu
je päť jednoduchých zásad, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť finančný pokoj.

Uvedomte si svoje priority
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Prvým krokom zmeny vášho finančného výhľadu je sledovanie vašich
každodenných návykov pri míňaní peňazí. To vám pomôže lepšie pochopiť, kam
vaše peniaze idú. Pravdepodobne si všimnete, ako malé nákupy, ako napríklad
obedy v reštaurácii alebo predplácanie si balíčkov pre zábavu, v priebehu
niekoľkých týždňov či mesiacov môžu skutočne zvýšiť vaše výdavky.
Jedným zo spôsobov sledovania vašich zvykov pri míňaní peňazí je používanie iba
hotovosti na veci, ktoré nie sú pevnými výdavkami. Ak chcete vyskúšať tento
experiment, vyberte si z banky sumu peňazí, ktorú predpokladáte, že budete
potrebovať na jeden týždeň. To obmedzí vaše výdavky iba na peniaze, ktoré budete
mať, a vyhnete sa pokušeniu dostať sa do dlhu za veci, ktoré možno skutočne
nepotrebujete. Na konci týždňa si sadnite a pozrite sa na to, koľko peňazí ste minuli, a
porovnajte to s týždňom bez takéhoto obmedzenia. Možno budete prekvapení, keď
uvidíte nákupy, ktorým ste sa vyhli!

Uvažujte o práci povedľa
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Jedným z najlepších spôsobov, ako si doplniť svoj bankový účet, je mať
dodatočný zdroj príjmov. Hoci to nemusí byť pre každého, urýchli to proces úspory
peňazí a vyplatenia dlhov. Ak si dokážete nájsť prácu povedľa, existuje mnoho
možností na zarobenie peňazí z pohodlia vašej domácnosti.
Dobre sa vám pracuje s ľuďmi a dokážete si vytvárať pevné vzťahy? Máte vášeň
pre zdravie a wellness? Čakali ste na využitie príležitosti, ktorá vám umožní
vytvoriť si vlastný plán a zvýšiť si príjem? Zvážte všetky možnosti, ktoré máte k
dispozícii, potom si vypracujte zoznam plusov a mínusov, ktorý vám pomôže zúžiť
vaše možnosti. Môžete zistiť, že začiatok je jednoduchší, než si myslíte.
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Zlúčte si platby vašich dlhov
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Väčšina z nás má niekoľko spotrebiteľských úverov, ktoré sa snažíme splatiť.
Zatiaľ čo samostatne môžu byť malé, spoločne sa však ich výška často rýchlo
zväčšuje a premáha nás, čím marí progres vášho finančného progresu. Zvážte
zlúčenie platieb vašich dlhov, aby ste zmenšili počet účtov, ktoré dostávate.
Je to jednoduchá zásada. Začnite tým, že nájdete najmenší dlh, či už ide o
úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť, kreditnú kartu obchodného domu,
alebo platbu za automobil. Každý mesiac vložte všetky peniaze, ktoré máte, do
platenia tohto účtu, až kým ho nesplatíte. Potom vezmite túto sumu peňazí a každý
mesiac ňou uhrádzajte druhý najmenší dlh, ktorý máte. Čoskoro ho tiež splatíte a
môžete pokračovať v procese, až kým nedokážete aplikovať podstatne väčšie platby
za väčšie dlhy, ako napríklad hypotekárny úver. Po splatení menších dlhov môžete
tiež použiť istú časť týchto peňazí a začať ju investovať do väčšieho množstva
finančných príležitostí, ako je napríklad podnikanie z domu, na zvýšenie vášho
doplnkového príjmu.

Vytvorte si fond na horšie časy
Všetci sme už počuli to veľmi staré príslovie: „šetrite si na horšie časy“, ale
koľko z nás to skutočne robí? Zatiaľ čo môžeme mať tie najlepšie zámery,
neočakávané výdavky, napríklad oprava auta alebo zdravotné problémy, majú
tendenciu oddaľovať naše ciele. Získajte náskok nad týmito prekvapujúcimi účtami
– a vyhnite sa vysokým úrokom – tým, že si odložíte peniaze do fondu, z ktorého
môžete čerpať v prípade núdze.
Pre úspešný fond na horšie časy existujú dve zásady. Za prvé, urobte z toho
automatický proces vždy, keď dostanete zaplatené. Môžete sa rozhodnúť nechať
istú časť svojho pravidelného príjmu previesť priamo do fondu. Nemusí to byť veľké
množstvo peňazí, dôležitá je konzistentnosť. Dodatočné príjmy z podnikania z
domu môžu pomôcť pri odkladaní si ďalších zárobkov do tohto fondu oveľa
rýchlejšie, ako to dokážete iba s vaším pravidelným príjmom.Druhou zásadou je
zabezpečiť, aby ste sa nedotkli týchto peňazí, pokiaľ nejde skutočne o núdzovú
situáciu. Naučte sa to a pomôže vám to ochrániť sa pred značnou finančnou záťažou
a pripraviť sa na úspech v budúcnosti.

Zapisujte si
Príliš veľa z nás žije každý mesiac bez akéhokoľvek skutočného smerovania či
cieľov, čo sa týka našich financií. Míňame príliš veľa, keď máme finančné
prostriedky navyše, a keď sme vo finančných suchotách, musíme veľmi šetriť. Ak
máte pevne stanovený cieľ, pomáha to pri sústredení sa na správne finančné
smerovanie. Nájdite si čas a napíšte si svoje ciele, hovorte o nich s blízkymi
osobami, aby ste sa uistili, že sa všetci budú angažovať, a urobte to, čo je potrebné,
aby sa to stalo skutočnosťou.
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Ak snímate o dovolenke, napíšte si plán, ako k nej môže dôjsť. Potom
umiestnite pripomienky na miesto, kde ich budete pravidelne vidieť, čo vám môže
pomôcť pri dodržiavaní týchto cieľov. Zaznamenajte si svoj progres, čo pomôže s
plánom.
Ak máte ťažkosti plniť svoje finančné ciele, máte dve možnosti: Buď sa
zameriate na zníženie zbytočných výdavkov, alebo nájdete spôsob, ako zarobiť viac
peňazí.Dokonca aj mierne úspešný vedľajší obchod môže byť lacno prevádzkovaný
z vášho domova a každý mesiac generovať ďalšie príjmy, ktoré vás môžu priblížiť k
dosiahnutiu skutočného finančného mieru.

Zdravé finančné zásady začínajú disciplínou. Poprední
odborníci chápu, kde putujú ich peniaze, a starajú sa o to,
aby investovali do svojho úspechu. Predovšetkým aktívne
pristupujú k svojmu finančnému zdraviu. Znížením vašich
dlhov a zameraním sa na to, čo chcete dosiahnuť, môžete
začať cestu skutočnej nezávislosti.
Spoločnosť Kyäni pomohla tisícom ľudí na celom svete prijímať rozumné finančné
rozhodnutia, získať doplnkové príjmy, podporiť svoje zdravie a rozvinúť nové
podnikateľské zručnosti, ktoré im pomáhajú vo všetkých oblastiach ich života.

