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Nästan alla står inför ekonomiska utmaningar då och då. När
anställningssituationen förändras, bilen går sönder och barn
börjar nya aktiviteter är det vanligt att man undrar hur man
ska kunna täcka alla utgifter. Du är inte ensam när du tittar
på bottenlinjen och ifrågasätter hur du kommer att klara den
ekonomiska stormen. Lyckligtvis förblir solida ekonomiska
principer desamma oavsett vilka förändringar som sker i ditt
liv eller i världsekonomin.
Om du är orolig för din förmåga att ta kontroll över din ekonomi, kan du läsa om fem
enkla principer som kan hjälpa dig att uppnå ekonomisk sinnesfrid.
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Identifiera dina prioriteringar
Det första steget för att ändra din ekonomiska syn är att studera dina dagliga
utgiftsvanor. Det hjälper dig att bättre förstå vart dina pengar tar vägen. Du kommer
sannolikt att märka hur små inköp som att äta lunch ute eller prenumerera på
underhållningspaket verkligen kan öka under veckor eller månader.
Ett sätt att övervaka dina utgiftsvanor är att bara använda kontanter för de saker
som inte är fasta utgifter. För att prova detta experiment tar du ut de pengar du
förväntar dig du behöver för en vecka från banken. Detta håller dina utgifter begränsade
till bara de pengar du har och undviker frestelsen att utsätta dig för skulder för saker
du kanske inte behöver. I slutet av veckan, ska du sätta dig ner och titta på vad du
spenderade och sedan jämföra det med en vecka utan dessa begränsningar. Du kanske
blir förvånad när du ser vilka köp du har undvikit!

Tänk om du hade en aktivitet vid sidan om
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Ett av de bästa sätten att fylla på ditt bankkonto är att ha en extra inkomstkälla.
Även om detta kanske inte gäller alla, påskyndar det processen att spara pengar och
betala av skulderna vi har. Om du kan ordna med en aktivitet på sidan om, har du
chansen att tjäna pengar från ditt eget hem.
Har du god hand med människor och har förmågan att skapa solida relationer?
Brinner du för hälsa och välbefinnande? Har du väntat på att utnyttja en möjlighet
som gör att du kan ställa in ditt eget schema och öka din inkomst? Tänk på alla
tillgängliga möjligheter och starta sedan en lista med fördelar och nackdelar för att
begränsa dina alternativ. Du kanske upptäcker att det är lättare att komma igång än
du tror.
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Sammanfoga dina återbetalningar
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De flesta av oss har några konsumtionsskulder som vi försöker betala. Medan de
enskilt kan verka små, blir det stora summor sammanlagt, vilket gör att framstegen i
din ekonomiska framgångsutveckling spårar ur. Överväg att kompensera dina återbetalningar för att minska antalet räkningar du får.
Det är en enkel princip att använda. Börja med att identifiera din minsta skuld,
oavsett om det är en medicinsk faktura, varuhuskreditkort eller bilbetalning. Lägg
alla pengar du kan till räkningen varje månad tills den har betalats. Ta sedan den
summan och betala den till din näst minsta skuld varje månad efteråt. Snart kommer
det också att betala sig och du kan fortsätta med processen tills du kan göra betydligt
större betalningar av större skulder som ditt huslån. Med mindre skulder betalda,
kan du också ta en del av pengarna och börja lägga dem på investeringar i mer ekonomiska
möjligheter som att starta ett hembaserat företag för att öka din tilläggsinkomst.

Skapa en fond för sämre tider
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Ofta hör man rekommendationer om att spara pengar för oförutsedda händelser,
men hur många av oss gör det egentligen? Även om vi kanske har de bästa avsikterna,
har oväntade utgifter som bilreparationer eller hälsoproblem en tendens att försena
våra mål. Skaffa dig ett försprång inför dessa överraskningsräkningar - och se till att
undvika finansiering med hög ränta - genom att lägga pengar i en fond som du kan
utnyttja i nödsituationer.
Det finns två nycklar till en framgångsrik fond för sämre tider. Det första är att
göra det till en automatisk process varje gång du får betalt. Du kan välja att få en del
av din vanliga lönecheck insatt direkt i fonden. Det behöver inte vara en stor summa
pengar; lösenordet är konsekvens. Extrainkomst från ett hemmabaserat företag kan
hjälpa till att lägga in ytterligare pengar i denna fond mycket snabbare än du kan
med bara din vanliga inkomst. Den andra nyckeln är att se till att du inte rör vid de
pengarna om det inte är absolut nödvändigt. Lev med disciplin så kan du undvika
betydande ekonomiska bakslag och förbereda dig för framtida framgångar.

Skriv ner det
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Alltför många av oss befinner oss i en situation där vi lever från hand till mun
utan riktiga riktningar eller mål när det gäller vår ekonomi. Vi spenderar för mycket
när vi har extra pengar och är helt utan när tiderna är sämre. Att ha ett fast mål
hjälper dig att hålla dig i rätt ekonomisk kurs. Ta dig tid att skriva ner dina mål, diskutera
dem med dina nära och kära för att se till att alla är engagerade och gör det som krävs
för att de ska bli verklighet.
Om du drömmer om att ta semester, skriv ner en plan för att få det att hända.
Placera sedan påminnelser på en plats där du kommer att se dem regelbundet för att
hjälpa dig att hålla dig till dessa mål. Registrera dina framsteg för att styra din plan.
Om du kämpar för att uppnå dina ekonomiska mål har du två alternativ: Du kan
antingen försöka minska onödiga utgifter eller hitta ett sätt att få in extra pengar.
Till och med ett blygsamt framgångsrikt företag vid sidan om ditt vanliga jobb kan
drivas hemifrån utan större kostnader och generera ytterligare inkomst varje månad
som kan ta dig närmare målet att uppnå äkta ekonomisk sinnesro.
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Sunda ekonomiska principer börjar alltid med disciplin.
Ledande experter förstår vart deras pengar går och ser till att
investera i sin framgång. Framför allt har de ett aktivt synsätt
på sin ekonomiska hälsa. Genom att minska dina skulder
och fokusera på vad du vill uppnå kan du slå in på vägen till
verkligt oberoende.
Kyäni har hjälpt tusentals människor runt om i världen att fatta sunda ekonomiska
beslut och få kompletterande inkomst genom att stödja deras hälsa och
utveckla nya affärsfärdigheter som hjälper dem i livets alla områden.

