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Su finansiniais sunkumais kartkartėmis susiduria praktiškai 
kiekvienas žmogus. Kai keičiate darbą, remontuojate 
automobilį arba jūsų vaikai pradeda naują veiklą, dažnai kyla 
klausimas, kaip padengsite visas išlaidas. Jūs ne vieni 
žvelgiate į savo pajamų ir išlaidų balansą bei svarstote, kaip 
atlaikysite finansinę audrą. Laimei, neatsižvelgiant į tai, kas 
keičiasi jūsų gyvenime ar pasaulio ekonomikoje, patikimi 
finansų tvarkymo principai išlieka tie patys.

Taigi jei nerimaujate dėl savo galimybių tvarkytis su pinigais, toliau siūlome 
penkis paprastus principus, kurie gali padėti pasiekti finansinę ramybę.

Nusistatykite savo prioritetus
Pirmasis žingsnis keičiant požiūrį į finansus – išnagrinėti savo kasdienes 

išlaidas. Tai padės geriau suprasti, kur iškeliauja jūsų pinigai. Be to, tikriausiai 
pastebėsite, kad nedideli pirkiniai, pavyzdžiui, pietavimas viešojo maitinimo 
įstaigoje arba pramogų paketų prenumerata, per kelias savaites ar mėnesius gali 
tapti nemažomis sumomis.

Vienas iš būdų stebėti savo išlaidų įpročius – nepastovioms išlaidoms naudoti tik 
grynuosius pinigus. Pabandykite taip elgtis – išgryninkite tiek pinigų, kiek jų, jūsų 
manymu, prireiks vienai savaitei. Tai padės apriboti išlaidas tik turimais pinigais ir 
išvengti pagundos dar daugiau įsiskolinti už dalykus, kurių jums galbūt nereikia. 
Savaitės pabaigoje sėskite ir peržiūrėkite išlaidas bei palyginkite jas su savaite be 
apribojimų. Galite gerokai nustebti pamatę, kokių pirkinių išvengėte!

Apsvarstykite galimybę užsidirbti „iš šalies“
Vienas geriausių būdų subalansuoti banko sąskaitą yra papildomas pajamų 

šaltinis. Nors galbūt tai tinka ne visiems, papildomos pajamos paspartina taupymo 
ir skolų grąžinimo procesą. Jeigu norėtumėte tai pabandyti atminkite, kad yra 
daugybė galimybių užsidirbti patogiai leidžiant laiką namuose.

Mielai leidžiate laiką su žmonėmis ir sugebate užmegzti tvirtus santykius? 
Aistringai domitės sveikata ir gerove? Norite patys nusistatyti darbo valandas ir 
gauti daugiau pajamų? Apsvarstykite visas jums prieinamas galimybes, tada 
sudarykite jų privalumų ir trūkumų sąrašą bei išsirinkite tinkamiausias. Galbūt 
pastebėsite, kad pradėti kur kas lengviau, nei galvojote.
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Sujunkite paskolų grąžinimo įmokas
Daugelis iš mūsų turi po kelias vartojimo paskolas, kurias stengiasi grąžinti. 

Nors atskirai grąžinimo įmokos gali atrodyti nedidelės, jas sudėjus greitai susidaro 
nemenka suma, kuri gerokai pribloškia ir trukdo judėti finansinės gerovės link. 
Apsvarstykite galimybę sujungti grąžinimo įmokas, kad gautumėte mažiau sąskaitų.
   Čia galima pritaikyti paprastą principą. Nustatykite mažiausią įsiskolinimą – tai 
gali būti sąskaita už medicinos paslaugas, prekybos centro kreditinė kortelė arba 
įmoka už automobilį. Šiai skolai padengti kas mėnesį skirkite tiek pinigų, kiek galite, 
kol ji bus grąžinta. Tada šiuos pinigus kas mėnesį papildomai skirkite antrai 
mažiausiai skolai dengti. Netrukus neliks ir jos, o jūs galėsite tęsti, kol imsite dengti 
kur kas didesnes sumas, pavyzdžiui, būsto paskolą. Kai mažesnių skolų nelieka, dalį 
anksčiau joms skirtų pinigų galite pradėti investuoti į daugiau finansinių galimybių, 
pavyzdžiui, pradėti verslą iš namų ir taip padidinti papildomas pajamas.

Sukurkite fondą „juodai dienai“
Visi esame girdėję priežodį „taupyti juodai dienai“, bet kiek iš mūsų tai daro? 

Nors mes galime turėti geriausių ketinimų, netikėtos išlaidos, tokios kaip 
automobilio remontas ar sveikatos problemos, gali sujaukti visus mūsų planus. 
Pradėkite nuo šių netikėtų sąskaitų ir (kad vėliau išvengtumėte didesnių palūkanų) 
atidėkite pinigų į fondą, kurį galėsite panaudoti susidarius kritinei situacijai.

Kuriant „juodos dienos fondą“ svarbu atsižvelgti į du svarbiausius dalykus. Visų 
pirma, darykite tai automatiškai kiekvieną kartą, kai gaunate pajamų. Galite 
nuspręsti tiesiai į tokį fondą pervesti dalį įprasto atlyginimo. Tai neturi būti didelė 
pinigų suma – šiuo atveju svarbiausia nuoseklumas. Papildomas uždarbis iš namuose 
vystomo verslo taip pat gali padėti kritinių situacijų fondui skirti daugiau lėšų ir 
sukaupti jį greičiau, negu naudojant tik įprastas pajamas. Antras dalykas – nuspręsti 
neliesti tų pinigų, kol nesusidarys kritinė situacija. Drausminkite save – tai gali 
padėti jums išvengti didelių finansinių problemų ir padėti ateityje pasisekti sėkmę.

Užsirašykite tikslus
Daugelis iš mūsų mėnuo po mėnesio gyvena neturėdami aiškių finansinių 

krypčių ar tikslų. Mes per daug išleidžiame, jeigu turime papildomų pinigų, ir 
pastebime, kad kitu metu tenka susiveržti diržus. Aiškiai nustatytas tikslas padeda 
judėti reikiama kryptimi – tai pasakytina ir apie finansus. Taigi skirkite laiko savo 
tikslams užrašyti, aptarkite juos su savo artimaisiais, kad įsitikintumėte, jog visi 
įsipareigoja jų laikytis, ir darykite tai, ko reikia, kad juos įgyvendintumėte.
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Jeigu svajojate apie atostogas, sudarykite planą, kaip tokią svajonę išpildyti. 
Tada padėkite priminimus toje vietoje, kurią nuolat pastebite, kad nenukryptumėte 
nuo tikslo. Vykdydami planą, užsirašykite padarytą pažangą.

Jei stengiatės pasiekti savo finansinius tikslus, turite du variantus: galite 
pažvelgti į nereikalingų išlaidų mažinimą arba rasti būdą, kaip pritraukti papildomų 
pinigų. Net kukliai sėkmingą šalutinį verslą galima nebrangiai valdyti iš jūsų namų 
ir kas mėnesį gauti papildomų pajamų, kurios gali priartėti prie tikros finansinės 
ramybės.
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Geri finansų tvarkymo principai neatsiejami nuo finansinės 
drausmės. Geriausi specialistai žino, kur iškeliauja jų pinigai, 
ir investuoja į sėkmę. Be to, jie aktyviai stebi ir valdo savo 
finansinę būklę. Sumažinę skolas ir sutelkdami dėmesį į tai, 
ką tikrai norite pasiekti, žengsite tikros nepriklausomybės 
link.

Kyäni jau padėjo tūkstančiams žmonių visame pasaulyje priimti gerus finansinius 
sprendimus, užsidirbti papildomų pajamų, stiprinti sveikatą ir išsiugdyti naujus 
verslo įgūdžius, kurie praverčia visose gyvenimo srityse. 




