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A pénzügyi béke 
öt kulcsa

Időről időre szinte mindenki szembesül pénzügyi 
kihívásokkal. Amikor változás történik a 
foglalkoztatottságban, elromlik az autó, a gyerekek új 
tevékenységbe kezdenek, gyakran felmerül a kérdés, 
hogyan lehet fedezni a felmerülő költségeket. Nincs 
egyedül, ha a végösszeget nézve felmerül Önben a kérdés, 
hogy hogyan fogja átvészelni a pénzügyi vihart. Szerencsére 
a szilárd pénzügyi elvek változatlanok maradnak, 
függetlenül attól, hogy mi változik az életében vagy a 
világgazdaságban.

Ha aggódik amiatt, hogy képes lesz-e átvenni az irányítást a pénzügyei felett, 
íme öt egyszerű elv, amelyek segíthetnek a pénzügyi béke elérésében.

Állítson fel fontossági sorrendet
A pénzügyi kilátások megváltoztatásának első lépése a napi kiadási szokások 

tanulmányozása. Ez segít jobban megérteni, hogy mire megy el a pénze. 
Valószínűleg észreveszi, hogy az olyan apró kiadások, mint pl. a nem otthoni 
étkezések vagy a különböző szórakoztató szolgáltatások előfizetése a hetek vagy 
hónapok során jelentős összeget tehetnek ki.

A kiadási szokások figyelemmel kísérésének egyik módja az, hogy csak készpénzt 
használ a nem fix költségek fizetéséhez. Ennek kipróbálására annyi készpénzt kell 
kivenni a bankból, amennyire várhatóan szüksége lesz az adott héten. Így a kiadások 
csak a rendelkezésre álló készpénzre korlátozódnak, és nem esik kísértésbe, hogy olyan 
dolgok miatt verje magát adósságba, amelyekre igazán nincs is szüksége. A hét végén 
üljön le, és nézze át, hogy mire költött, majd végezzen összehasonlítást egy olyan 
héttel, amikor nem tartotta be ezeket a korlátozásokat. Meglepetést okozhat az 
elkerült kiadások összegzése!

Vegye fontolóra egy mellékállás lehetőségét
A bankszámla feltöltésének egyik legjobb módja az, ha az ember rendelkezik egy 

extra bevételi forrással. Bár lehet, hogy ez nem mindenki számára megfelelő 
megoldás, de felgyorsítja a pénzmegtakarítást és az adósságok visszafizetését. Ha 
sikerül másodálláshoz jutnia, számos lehetőség nyílik arra, hogy otthona 
kényelméből pénzt keressen..

Jól bánik az emberekkel és szilárd kapcsolatokat tud kialakítani? Lelkesedik az 
egészségért és a wellnessért? Egy olyan lehetőségre vár, mely lehetővé teszi az Ön 
számára, hogy saját ütemtervet készítsen és növelje a bevételeit? Vegye figyelembe 
az összes rendelkezésre álló lehetőséget, készítsen egy listát az előnyökről és 
hátrányokról a lehetőségek szűkítése érdekében. Lehet, hogy rájön, hogy a kezdés 
sokkal könnyebb, mint gondolná.
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Összesítse adósságai törlesztését
Legtöbbünknek van néhány fogyasztói tartozása, amelyet igyekszünk kifizetni. 

Míg külön-külön kis összegekről lehet szó, addig együtt gyakran összeadódnak és 
elárasztanak minket, emiatt elakad a pénzügyi úton való előrehaladás. Fontolja meg 
az adósságtörlesztés összevonását a kapott számlák számának csökkentése 
érdekében.

Ez egy könnyen alkalmazható elv. Ismerje fel, hogy melyik a legalacsonyabb 
összegű tartozása, legyen szó orvosi számláról, áruházi hitelkártyáról vagy 
autófizetésről. Amennyi pénzt csak tud, annyit tegyen félre havonta ennek a 
számlának a kifizetésére mindaddig, amíg ki nem egyenlíti a tartozást. Ezt követően 
ugyanazt a havi összeget havonta fizesse be a korábbit követő második legkisebb 
adósság törlesztésére. Hamarosan ez is kiegyenlítésre kerül, és ezt addig 
folytathatja, amíg jelentősen nagyobb összegű befizetéseket nem tud teljesíteni 
olyan nagy összegű adósságok törlesztésére, mint az otthona. Miután törlesztette a 
kisebb adósságokat, a törlesztő összegek egy részét pénzügyi lehetőségekbe 
fektetheti, pl. a kiegészítő jövedelem növelése érdekében indított otthoni 
vállalkozásba.

Spóroljon
Mindannyian ismerjük az ókori mondást: „spórolj pénzt későbbre”, de 

valójában hányan tesszük ezt? Legjobb szándékunk ellenére a váratlan kiadások,  
pl. az autójavítás vagy az egészségügyi problémák késleltetik céljaink elérését. 
Előzze meg az ilyen meglepetés-kiadásokat—és a magas kamatozású 
finanszírozásokat elkerülve—tegye a pénzét egy olyan alapba, amelyhez 
vészhelyzet esetén hozzányúlhat.

A sikeres spórolásnak két kulcsfontosságú eleme van. Az első az, hogy a befizetés 
automatikus folyamattá válik. Dönthet arról, hogy a szokásos fizetés egy részét 
közvetlenül az alapba utalja. Nem kell nagy pénzösszegnek lennie; a legfontosabb a 
következetesség. Az otthoni vállalkozásból származó extra bevételek sokkal 
gyorsabban segíthetnek további összegeket befizetni ebbe az alapba, mint csupán a 
szokásos jövedelem. A második kulcs az, hogy az alapba befizetett pénzhez csak és 
kizárólag vészhelyzet esetén nyúljon. Fegyelmezze magát, ez jelentős anyagi 
kellemetlenségektől mentheti meg és felkészítheti a jövőbeni sikerekre.

Írja le
Túl sokan találjuk magunkat hónapról hónapra valódi irány és célok nélkül, 

amikor a pénzügyeinkről van szó. Túl sokat költünk, amikor extra források állnak 
rendelkezésünkre, és pénz nélkül vagyunk, amikor szorul a hurok. Ha van egy 
konkrét, kitűzött célja, az pénzügyi szempontból segít a jó irányban haladni. 
Szánjon időt arra, hogy leírja célkitűzéseit, beszélje meg őket szeretteivel, hogy 
biztos legyen abban, hogy mindegyikük mindent megtesz a kitűzött cél 
megvalósulása érdekében.
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Ha egy nyaralásról álmodozik, készítsen egy tervet annak megvalósításához. 
Majd az emlékeztetőket olyan pontokon helyezze el, amelyeket mindig lát, így 
segítsenek célkitűzései elérésében. Jegyezze fel, hogy mennyit haladt, hogy ne 
tévessze szem elől a kitűzött tervet.

Ha pénzügyi céljai elérésére törekszik, két lehetősége van: Megpróbálhatja 
csökkenteni a felesleges kiadásait vagy extra kereseti lehetőség után nézhet. Még 
egy mérsékelt sikernek örvendő mellékvállalkozás is olcsón irányítható az 
otthonából és bevételt generálhat, amely segítségével közelebb kerülhet az igazi 
pénzügyi biztonság eléréséhez.
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Az egészséges pénzügyi elvek alapja a fegyelmezettség. A 
vezető szakértők tudják, mibe fektetik a pénzüket és 
figyelnek arra, hogy a befektetés sikeres legyen. 
Mindenekelőtt, aktívan figyelemmel kísérik pénzügyi 
jólétüket. Az adósságok csökkentésével, valamint az elérni 
kívánt célokra összpontosítva elindulhat az igazi 
függetlenség felé vezető úton.

A Kyäni szerte a világon több ezer embernek segített megalapozott pénzügyi 
döntések meghozatalában, kiegészítő jövedelemszerzésben, egészségük 
támogatásában és új üzleti készségek fejlesztésében, amelyek életük minden 
területén segítenek. 




