Viisi avainta
taloudelliseen rauhaan
Vakaat taloudelliset periaatteet, jotka vievät sinua eteenpäin

Viisi avainta
taloudelliseen rauhaan
Lähes kaikki kohtaavat ajoittain taloudellisia haasteita. Kun
työllisyys muuttuu, autot rikkoutuvat ja lapset aloittavat
uusia harrastuksia, on tavallista ihmetellä, kuinka korvaat
kaikki kulut. Et ole yksin, kun mietit tilannettasi ja kuinka
selviät taloudellisesta myrskystä. Onneksi vakaat
taloudelliset periaatteet pysyvät samoina riippumatta siitä,
mitä muutoksia elämässäsi tai maailmantaloudessa on.
Jos olet huolissasi kyvystäsi hallita talouttasi, tässä on viisi yksinkertaista
periaatetta, joiden avulla voit saavuttaa taloudellisen rauhan.

Tunnista prioriteettisi
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Ensimmäinen askel taloudellisen tilanteesi muuttamisessa on tutkia päivittäisiä
kulutustottumuksiasi. Se auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mihin rahasi
menevät. Huomaat todennäköisesti, kuinka pienet ostot, kuten lounaan syöminen
ravintolassa tai viihdepakettien tilaaminen, voivat maksaa paljon viikkojen tai
kuukausien aikana.
Yksi tapa seurata kulutustottumuksia on käyttää vain käteistä asioihin, jotka eivät
ole kiinteitä kuluja. Kokeile tätä nostamalla pankista rahat, joita ajattelet tarvitsevasi
viikon aikana. Tämän avulla kulutuksesi rajoittuu pelkästään rahaan, joka sinulla on, ja
vältät houkutusta velkaantua lisää asioista, joita et välttämättä tarvitse. Katso viikon
lopussa, mitä kulutit. Vertaa sitä sitten viikkoon ilman näitä rajoituksia. Saatat yllättyä
nähdessäsi ostokset, jotka vältit!

Harkitse sivutointa
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Yksi parhaimmista tavoista pankkitilisi saldon suurentamiseen on ylimääräinen
tulonlähde. Vaikka tämä ei välttämättä sovi kaikille, se nopeuttaa rahan säästöä ja
velkojen maksamista. Jos pystyt aloittamaan sivutoimen, on olemassa paljon
mahdollisuuksia ansaita rahaa oman kotisi mukavuudesta käsin.
Tuletko hyvin toimeen ihmisten kanssa ja pystytkö luomaan vahvoja suhteita?
Oletko innostunut terveydestä ja hyvinvoinnista? Oletko odottanut voivasi
hyödyntää mahdollisuuden, jonka ansiosta voit asettaa oman aikataulusi ja lisätä
tulojasi? Ajattele kaikkia mahdollisuuksia ja tee sitten luettelo eduista ja haitoista
auttamaan vähentämään vaihtoehtojasi. Saatat huomata, että aloittaminen on
helpompaa kuin luulet.
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Yhdistä velan takaisinmaksut
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Suurimmalla osalla meistä on muutama kuluttajavelka, joita yritämme maksaa.
Vaikka erikseen ne voivat olla pieniä, yhdessä ne kasvavat usein nopeasti ja
hukuttavat meidät, mikä estää etenemisen taloudellisella matkallasi. Harkitse velan
takaisinmaksujen yhdistämistä laskujen vähentämiseksi.
Se on helppokäyttöinen periaate. Aloita tunnistamalla pienin velkasi, olipa kyse
sitten sairaanhoitolaskusta, tavaratalon luottokortista tai automaksusta. Laita
kaikki mahdolliset rahat laskuun kuukausittain, kunnes se on maksettu. Maksa
sitten kyseisellä rahasummalla seuraavaksi pienintä velkaa pois kuukausittain. Pian
myös se on maksettu, ja voit jatkaa prosessia, kunnes voit maksaa huomattavasti
suuremmilla summilla pois suurempia velkoja, kuten asuntovelkaasi. Kun
pienemmät velat on maksettu, voit myös alkaa sijoittamaan osan rahoistasi
taloudellisempiin mahdollisuuksiin, kuten kotoa käsin harjoitettavan
liiketoiminnan aloittamiseen lisätuloja saadaksesi.
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Luo pahan päivän rahasto
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Olemme kaikki kuulleet ikivanhan sanonnan "säästä rahaa pahan päivän varalle",
mutta kuinka moni meistä todella tekee niin? Vaikka meillä voi olla mitä
parhaimmat aikomukset, odottamattomilla kuluilla, kuten autonkorjauksilla tai
terveysongelmilla, on taipumus viivästyttää tavoitteitamme. Valmistaudu näihin
yllätyslaskuihin – ja vältä korkeakorkoinen rahoitus – sijoittamalla rahaa rahastoon,
jota voit käyttää hätätilanteissa.
Menestyvään pahan päivän rahastoon on kaksi avainta. Ensimmäinen avain on
tehdä sijoittamisesta automaattinen prosessi palkkapäiväksesi. Voit halutessasi
tallettaa osan säännöllisestä palkastasi suoraan rahastoon. Sen ei tarvitse olla suuri
rahamäärä; avain on johdonmukaisuus. Kotoa käsin harjoitettavasta liiketoiminnasta
saadut ansiot voivat auttaa tallettamaan lisäansiot kyseiseen rahastoon paljon
nopeammin kuin voisit sijoittaa pelkästään säännöllisillä tuloillasi. Toinen avain on
varmistaa, että et koske rahoihin, ellei kyseessä ole todellinen hätätilanne. Pidä itsesi
kurissa, niin tämä voi pelastaa sinut huomattavilta taloudellisilta tuskilta ja auttaa
sinua menestymään tulevaisuudessa.

Kirjoita se ylös
Liian monet meistä elävät kuukausittain ilman mitään todellista taloudellista
suuntaa tai tavoitetta. Kulutamme liikaa, kun meillä on ylimääräistä rahaa, eikä
meillä ole rahaa, kun tarvitsisimme sitä. Kun asetat vankan tavoitteen, se auttaa
sinua suuntaamaan oikeaan suuntaan taloudellisesti. Käytä aikaa kirjoittaaksesi ylös
tavoitteesi, keskustele niistä läheistesi kanssa varmistaaksesi, että kaikki ovat
sitoutuneita niihin, ja tee kaikki tarvittava saavuttaaksesi ne.
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Jos haaveilet lomasta, kirjoita suunnitelma ylös toteuttaaksesi sen. Aseta sitten
muistutuksia paikkaan, jossa näet ne säännöllisesti, auttaaksesi itseäsi pyrkimään
noihin tavoitteisiin. Kirjoita edistymisesi ylös ohjataksesi suunnitelmaasi.
Jos sinun on vaikea saavuttaa taloudelliset tavoitteesi, sinulla on kaksi
vaihtoehtoa: Voit joko leikata tarpeettomia kuluja tai löytää tavan ansaita lisää
rahaa. Jopa vaatimattomasti menestyvää sivuliiketoimintaa voidaan harjoittaa
edullisesti kotoa käsin. Se voi tuottaa lisätuloja kuukausittain, mikä voi viedä sinut
lähemmäksi todellisen taloudellisen rauhan saavuttamista.

Vakaat taloudelliset periaatteet alkavat kurinalaisuudesta.
Johtavat asiantuntijat ymmärtävät, mihin heidän rahansa
menee, ja varmistavat, että he sijoittavat menestykseensä.
Ennen kaikkea he suhtautuvat aktiivisesti taloudelliseen
tilanteeseensa. Vähentämällä velkojasi ja keskittymällä
siihen, mitä haluat saavuttaa, voit aloittaa tien todelliseen
itsenäisyyteen.
Kyäni on auttanut tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa tekemään viisaita
taloudellisia päätöksiä, ansaitsemaan lisätuloja, tukemaan heidän terveyttään ja
kehittämään uusia liiketoimintataitoja, jotka auttavat heitä kaikilla elämänalueilla.

