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Gotovo svatko se s vremena na vrijeme suoči s financijskim 
izazovima. Kada promijenite posao, automobil se pokvari, a 
djeca započnu nove aktivnosti, uobičajeno je pitati se kako 
ćete pokriti sve svoje troškove. Kada gledate konačni ishod i 
pitate se kako ćete preživjeti tu financijsku oluju, niste sami. 
Srećom, pouzdana financijska načela jednaka su neovisno o 
tome što se promijeni u Vašem životu ili u svjetskom 
gospodarstvu.

Ako ste zabrinuti u vezi Vaše sposobnosti preuzeti kontrolu nad Vašim 
financijama, donosimo Vam pet jednostavnih načela koja Vam mogu 

pomoći postići financijski mir.

Prepoznajte Vaše prioritete
Prvi korak u promjeni Vaših financijskih planova je proučiti Vaše dnevne 

potrošačke navike. To Vam pomaže bolje razumjeti na što trošite novac. Vjerojatno 
ćete zamijetiti kako se malene kupovine poput ručka izvan kuće ili pretplata na 
pakete zabave mogu zaista nakupiti tijekom tjedana ili mjeseci.

Jedan od načina kako pratiti Vaše potrošačke navike je koristiti samo gotovinu za 
stvari koje nisu fiksni troškovi. Kako biste probali ovaj eksperiment, podignite u banci 
novac za koji predviđate da će Vam trebati za jedan tjedan. Time ste ograničili Vaše 
trošenje samo na novac koji imate, čim izbjegavate iskušenje dodatnog zaduživanja za 
stvari koje možda doista ne trebate. Na kraju tjedna sjednite i pogledajte što ste 
potrošili te usporedite to s tjednom bez tih ograničenja. Mogli biste se iznenaditi kada 
vidite koje kupovine ste izbjegli!

Razmotrite posao sa strane
Jedan od najboljih načina kako ćete podebljati Vaš bankovni račun je pomoću 

dodatnog izvora prihoda. Iako to možda nije za svakoga, zaista ubrzava postupak 
štednje novaca i otplaćivanja dugova. Ako možete pokrenuti posao sa strane, 
postoji mnogo prilika za zaraditi novac iz udobnosti Vašeg vlastitog doma.

Znate kako s ljudima i kako izgraditi čvrste odnosa? Jeste li strastveni u vezi 
zdravlja i wellnessa? Jeste li samo čekali na priliku koju možete iskoristiti kako 
biste si omogućili postaviti Vaš vlastiti raspored i povećati Vaš prihod? Razmotrite 
sve mogućnosti koje su Vam dostupne, potom stvorite popis prednosti i 
nedostataka koji će Vam pomoći suziti Vaše opcije. Možda ćete otkriti da je lakše 
započeti nego što ste to mislili..
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Spojite Vaše otplate dugova
Većina nas ima nekoliko potrošačkih dugova koje pokušavamo otplatiti. Iako su 

oni pojedinačno mali, često se brzo nagomilaju zajedno i preplave nas, usporavajući 
napredak na Vašem financijskom putovanju. Razmotrite mogućnost spajanja Vaših 
otplata dugova kako biste smanjili broj računa koje dobivate. 
   Primjena tog načela je jednostavna. Započnite tako što ćete identificirati Vaš 
najmanji dug, bilo da je to račun za liječenje, kreditna kartica trgovačkog centra ili 
otplata za automobil. Svaki mjesec odvojite sav novac koji možete za taj račun sve 
dok ga ne otplatite. Potom uzmite taj iznos novca i usmjerite ga na sljedeći najmanji 
dug svaki sljedeći mjesec. Ubrzo ćete i taj dug otplatiti te možete nastaviti postupak 
sve dok niste u mogućnosti plaćati značajno veće iznose za bitne dugove poput Vaše 
kuće. Kada otplatite manje dugove, također možete uzeti dio tih novaca i uložiti ga 
u više financijskih prilika poput pokretanja posla od kuće kako biste povećali Vaš 
dodatni prihod.

Stvorite fond za crne dane
Svi smo čuli za staru poslovicu: „uštedite novac za crne dane“, ali koliko nas to 

zaista i radi? Iako možda imamo najbolje namjere, neočekivani troškovi poput 
popravaka auta ili zdravstveni problemi imaju tendenciju odgoditi naše ciljeve. 
Stvorite prednost pred tim iznenadnim računima i izbjegnite financiranje s visokim 
kamatama tako što ćete novac staviti u fond koji možete iskoristiti u hitnim 
slučajevima.

Dva su ključa za uspješni fond za crne dane. Prvi je da to postane automatski 
postupak svaki puta kada dobijete plaću. Možete odabrati da se dio Vaše redovne 
plaće uplaćuje izravno u fond. To ne mora biti velik iznos; ključ je u dosljednosti. 
Dodatna zarada od posla od kuće može pomoći u mnogo bržem uplaćivanju dodatne 
zarade u taj fond, nego što to možete samo s Vašim redovnim prihodom. Drugi ključ 
je voditi računa da ne dirate taj novac, osim ako se radi o stvarnom hitnom slučaju. 
Disciplinirajte sami sebe i to Vas može spasiti od značajne financijske boli te Vas 
usmjeriti prema budućem uspjehu.

Zabilježite
Previše nas nalazi se u situaciji življenja od jednog do drugog mjeseca bez 

ikakvog stvarnog smjera ili ciljeva u odnosu na naše financije. Previše trošimo kada 
imamo višak sredstava, a kada zagusti, zateknemo se bez novaca. Imati čvrsto 
određen i postavljen cilj pomaže Vam održati Vas na pravom putu u financijskom 
smislu. Odvojite vrijeme kako biste zabilježili Vaše ciljeve, raspravite ih s Vašim 
voljenim osobama kako biste vodili račun da su svi predani tome te učinite ono što 
je potrebno kako biste ih ostvarili.
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Ako sanjate o onom odmoru, zabilježite plan kako ćete ga ostvariti. Potom, 
postavite podsjetnike na mjesto gdje ćete ih redovito viđati kako bi Vam pomogli 
da se držite tih ciljeva. Zabilježite Vaš napredak kako biste usmjeravali Vaš plan.

Ako imate poteškoća u ostvarivanju Vaših financijskih ciljeva, imate dvije opcije: 
Možete razmotriti rezanje nepotrebnih troškova ili pronaći način kako zaraditi 
dodatan novac. Čak i umjereno uspješan posao sa strane može se voditi iz Vaše 
kuće bez troškova i ostvarivati dodatni mjesečni prihod, koji Vas može približiti 
postizanju istinskog financijskog mira.

Pet ključeva do financijskog mira



Pouzdana financijska načela počinju od discipline. Vodeći 
stručnjaci shvaćaju na što troše i vode računa kako bi uložili 
u svoj uspjeh. Povrh svega, aktivno pristupaju svom
financijskom zdravlju. Smanjenjem Vaših dugova i
usredotočujući se na ono što želite postići, možete krenuti
putem istinske neovisnosti.

Tvrtka Kyäni pomogla je tisućama ljudi diljem svijeta u donošenju mudrih 
financijskih odluka, zaradi dodatnog prihoda, podršci njihovom zdravlju i razvoju 
novih poslovnih vještina koje im pomažu u svim područjima njihova života. 




