Salut, sunt Sebastian!
Ţi-am pregătit un material despre 10 Probleme financiare des întâlnite
şi câteva soluţii de rezolvare.
“Dacă tu ai o problemă cu banii, ghici ce? Banii nu au o problemă cu
tine.”
Banii vin acolo unde sunt respectaţi, acolo unde sunt apreciaţi, acolo
unde sunt organizaţi.
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10 dintre cele mai comune provocări financiare.
1.
"Nu ai destui bani."
Lipsa banilor ține de lipsa de valoare sau de muncă pe care o depunem,
este rezultatul eforturilor noastre. Situaţia ta financiară apare dacă nu-ţi
gestionezi banii într-un mod corect sau când veniturile tale sunt mai mici
decât cheltuielile.
Iată 2 soluţii:
A. Fă o listă cu toate cheltuielile dintr-o lună şi apoi redu din ceea ce nu
este necesar.
Redu din consumul de electricitate, mesele la restaurant de lux sau din
numărul de cafele din oraş.
B. Creşte veniturile tale prin creşterea valorii muncii tale. Ca să creşti
veniturile tale alege în mod conştient să creşti valoarea serviciilor
oferite.
Ex: poţi face un curs de specializare sau prin creşterea beneficiilor către
clienţii tăi.
Îţi recomand să citeşti articolul despre tipurile de venituri, cheltuieli şi
datorii:
www.sebastianbala.ro/venituri-cheltuieli-si-datorii/ ,
2.
"Nu ştiu cum să gestionez banii."
Sursa acestei probleme consider că este lipsă de educaţie financiare şi a
unui model de organizare a banilor.
Soluţia constă în primul rând în a evidenţia veniturile şi cheltuielile, să
vezi de unde vin banii tăi şi unde îi cheltui.
Ce mai poţi face aici este să-ţi organizezi cheltuielile în categorii ca de
exemplu: cheltuieli pe termen scurt (mâncare, telefon, transport cu
maşina) sau cheltuieli pe termen lung (sănătate, taxe, impozite,
concediu).
Îţi recomand articolul:
www.sebastianbala.ro/cum-sa-folosim-principiile-prosperitatii-copaculbanilor/ ,
în care găseşti un sistem testat de organizare a banilor tăi.
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3.
"Prea multe cheltuieli - nu ai economii."
Sursa unei astfel de probleme este de asemeni proastă gestionare a
banilor şi orientarea pe cheltuieli în detrimentul economisiri.
Soluţia cea mai bună pe care o propun clienţilor mei este să folosească
următoarea formulă:
Venituri - (Economii + Investiţii) = Cheltuieli termen scurt + Cheltuieli
termen lung.
Asta înseamnă că prima oară când încasezi banii să pui câteva procente
într-un cont de Economii şi încă o parte pentru Investiţii.
Indiferenţa de sumă sau de venitul pe care îl ai actual, poţi să pui 2-3
poate 5 procente într-un cont de Economii.
Îţi recomand să citeşti articolul:
www.sebastianbala.ro/15-metode-bune-de-a-economisi-banii/
4.
"Obiceiuri proaste în legătură cu banii."
Sursa acestei probleme o consider lipsa de disciplină, a educaţiei
financiare din copilărie sau a unui model de la care să ne inspirăm în
legătură cu utilizarea banilor.
Cea mai mare parte a oamenilor cheltuie banii impulsiv sau iau decizii
impulsive în legătură cu banii lor.
Zilnic suntem bombardaţi cu mesaje de marketing, oferte şi propuneri
comerciale motiv pentru care răspunsul nostru la aceste oferte îşi are
oarecum justificarea - asta dacă nu suntem destul de disciplinaţi.
Îți recomand să citeşti articolul:
www.sebastianbala.ro/10-obiceiuri-in-a-folosi-banii-eficient/
5.
"Blocaje mentale legate de banii."
Cele mai multe convingeri provin din copilărie şi din mediu în care ne
aflăm.
Blocajele mentale sunt acele credinţe formate în timp şi care ne ţin pe
loc din a ne atinge adevăratul nostru potenţial.
Un adevăr general valabil aici este:
"Ceea ce credem cu adevărat devine propria noastră realitate."
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Îţi recomand 45 afirmaţii şi convingeri pozitive despre bani şi
prosperitate din următorul articol:
www.sebastianbala.ro/45-afirmatii-si-convingeri-pozitive-despreprosperitate/ ,
6.

"Lipsa angajamentelor şi a responsabilităţii faţă de propriul
viitor financiar."
Această problemă apare din lipsa de responsabilitate atât la nivel
financiar cât şi a asupra vieţii.
Provine dintr-o atitudine greşită, prost învăţată probabil de a da vina pe
alţi sau pe circumstanţe exterioare în loc de asumarea propriei existente.
Odată ce înţelegi că eşti singurul şi propriul şef, că eşti singura persoană
responsabilă de viaţa ei, intri în controlul vieţii şi mai ales în controlul
gândurilor şi emoţiilor tale.
Oamenii de succes nu acuză pe ceilalţi, nu dau vina pe evenimente
exterioare şi au acest control intern asupra propriilor gânduri şi emoţii,
cât şi a faptului că le direcţionează către obţinerea rezultatelor şi a
atingerea obiectivelor dorite.
Îţi recomand să citeşti seria de 100 principii financiare:
www.sebastianbala.ro/13-principii-financiare/
7.
"Ieşi din cercul datoriilor."
Sursa acestei probleme apare atât din lipsa unui sistem de gestiune a
banilor cât şi a obiceiuri nocive în legătură cu banii.
În primul rând opreşte din a mai face alte datorii şi achita datoriile
actuale.
Foloseşte un procent de 5-10% din veniturile tale şi achita în mod treptat
datoriile.
Nu mai cumpăra din impuls. Lipsa de stăpânire de sine, de disciplină şi a
unei bune educaţii financiare se face simţită indiferent de câţi bani
câştigi.
Susţin afirmaţia că "Managementul banilor este mai important decât
suma."
Îţi recomand articolul: www.sebastianbala.ro/11-principii-financiare/ ,
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8.
"Ataşamente prea mari faţă de bani."
Din punct de vedere Biblic bani nu sunt o problemă, ci iubirea banilor
este un păcat.
Eu spun că ataşamentele faţă de bani sau mai bine zis faţă de emoţii
precum “frică de sărăcie” sau “dorinţa de a avea bani” în detrimentul
altor stări emoţionale sănătoase, atrage după sine probleme în zona
financiară cât şi relaţională.
Soluţia este să foloseşti un sistem organizat de gestiune al banilor şi
astfel să te bucuri de banii tăi, să economiseşti, să dai o parte şi să
investeşti şi într-o oarecare măsură.
Faptul că nu laşi banii să plece de la tine, adică eşti foarte “zgârcit” sau
îţi neglijezi alte aspecte ale vieţii, de asemeni crează un dezechilibru la
nivelul funcţiilor tale umane.
Orientarea către valoare şi mai puţin către dorinţa absurd faţă de bani
poate fi o adevărată soluţie.
Indirect la această provocare îţi recomand articolul:
www.sebastianbala.ro/cat-valorezi-ca-om/
9.
"Lipsa unui sistem clar. Nu te bucuri de banii tăi."
Aceeaşi situaţie am întâlnit şi la punctul 2, aşa că îţi sugerez din nou să
ai un sistem de organizare al banilor conform celor 3 funcţii:
CREŞTERE----------CIRCULAŢIE---------CONSUM
Poate te întrebi ce înseamnă să laşi banii să circule şi de ce este
important să faci asta?
Tocmai din faptul că ai prea multe ataşamente emoţionale faţă de bani şi
oarecum asta ţi-ar limita propria încredere la a genera noi surse de venit
pe viitor.
Deci soluţia este să pui un procent între 5-10% pentru distracţie sau cum
îmi place să spun aroganța, adică să spargi efectiv acei bani pe lucruri
care te fac să te simţi foarte bine: un ceas nou, o excursie de lux, sau un
telefon nou.
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Atenţie! În limita bugetului alocat aici.
O formă în a dematerializa ataşamente excesive faţă de bani este de a
face contribuţie, adică să dai un procent de 5-10% din banii tăi.
Aceste două acţiuni te ajută să eliberezi ataşamentele faţă de bani şi
alimentezi conştiinţa prosperităţii şi anume că ai capacitate cât şi
posibilitatea ca banii să se întoarcă la tine.
Îţi recomand să citeşti următorul articolul:
www.sebastianbala.ro/16-principii-financiare/
10. "/Nu şti să ceri bani pentru munca ta. /Nu ştii să oferi bani.
/Nu ştii să refuzi bani. /Nu ştii să primeşti bani."
A. Nu ştii să ceri bani pe munca ta!
Asta este o problemă probabil din lipsă de valorizare a propriei
persoane.
Pentru asta îţi recomand să citeşti articolul:
www.sebastianbala.ro/cat-valorezi-ca-om/.
Modestie din punctul meu de vedere înseamă să te apreciezi la adevărata
ta valoare.
B. Nu ştii să oferi o sumă de bani!
Problema apare din faptul că eşti prea ataşat faţă de bani - aceeaşi
problemă apare şi la punctul 9.
Oferă un procent din banii tăi pentru o cauză socială sau pentru a ajuta
pe cineva, fără să te aştepţi la ceva în schimb.
C.
Nu ştii să refuzi banii!
Poate îţi pui întrebarea “de ce să refuzi banii?”
Ideea din spate nu este de a refuza banii propriu zis, nu aş putea să-ţi
recomand aşa ceva ci mai degrabă în a refuza mici oportunităţi care nu
aduc prea multe venituri şi adesea sunt cu compromisuri mari în
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detrimentul faptului de a te focusa şi concentra pe oportunităţi cu
adevărat mari.
Exemplu: faptul că refuzi un client capricios care îţi creează mai multe
probleme decât benefici îţi aduce timpul necesar în a găsi un client nou
care cumpără mai mult de la tine.
Refuzând oportunităţile mici te poţi concentra pe oportunităţile cu
adevărat mari.
D. Faptul că nu ştii să primeşti banii în viaţa ta,
Precum oamenii, banilor le place să fie respectaţi, banilor le place să fie
apreciaţi.
Probabil nu te consideri suficient de merituos în a avea bani şi asta cel
mai provine din convingerile adânc înrădăcinate.
Banii sunt disponibili pentru toată lumea, schimbă convingerile şi vei
schimba rezultatele, astfel îţi vei schimba viaţa.

"Managementul banilor este mai important decât suma."
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