
10 психологични трика,
които ще ти помогнат да

спестиш повече пари



1. Не вярвай на себе си
Хубаво е да се доверяваме на инстинктите си, но в света на парите,

цифрите са по-силни от инстинкта. Защо? Защото сме хора и често имаме
нужди, което означава да харчим, а не да пестим.

 
Предлагам да извадите контрола от ръцете си. С това имам предвид

автоматизирането на вашите финанси.
 

Ето една стратегия, която можете да опитате:
 

     Настройте автоматично теглене от вашата заплата във вашите спестовни
или пенсионни сметки. (Или и двете!) Един от начините да направите това е

да прехвърлите 10% от вашата заплата в отделна, разделена сметка. 
 

По този начин ще знаете, че парите работят автоматично за вас и не е
нужно да отделяте време и усилия, за да ги пестите. Те правят това на

автопилот. По този начин си освобождавате време, в което да мислите как
да изкарате повече пари.



2. Правилото на 30-те дни
Не изпращайте емоциите си на пазар или така нареченото правило за 30

дни.
 

Когато искате да купите нещо, трябва да изчакате 30 дни, преди да го
вземете.

 
В резултат на това можете да избегнете емоционални покупки или такива,

които надвишават бюджета ви.
 

Така че, когато го правите последователно, то ще стане ваш навик. Всеки
път, когато искате да купите нещо и приложите това правило за 30 дни, има

вероятност да не го купите и след 30 дни.



3. Не пазарувайте гладни
Ако излизате да пазарувате в хранителни магазини, първо яжте. Това може

да стане преди да излезете от вкъщи, а може и в ресторанта, през който
минавате, преди да пазарувате.

 
Защото, когато започнете да пазарувате преди хранене, тенденцията е да

купувате твърде много допълнителни храни, които дори не са ви
необходими.



4. Създай имена на
спестяванията си

Може би си мислите, че е странна идея, докато не видите, че ще ви спести
допълнителни пари.

 
Например касичка или да кажем банкова сметка на името на вашето дете.

 
Ще ви бъде трудно да харчите от тези пари, защото знаете, че това е за

образованието на вашето дете.
 

Спестявания за изграждане на къща, за почивка със семейството си, за
вашия бизнес и така нататък.



5. Спести, преди да
изхарчиш

Много по-лесно е да спестиш определена сума пари, още когато получиш
заплата, дивидент, бонус и т.н.

 
Много по-трудно е да спестиш това, което ти е останало от месечното
възнаграждение. В повечето случаи няма останала сума, защото сме

изхарчили всичко.
 

Когато заделиш 10-20-30% от това, което изкарваш, ти създаваш бюджет, с
който да живееш. 

 
По другия начин ти пак имаш бюджет, но накрая намаш спестени пари.



6. Без време за реклами

Без значение колко години са минали, технологията се променя, но
човешката природа остава същата.

 
Хората, които ръководят рекламни кампании много добре знаят как да

натиснат психологическите бутони на един човек. 
 

Когато влезете в супермаркет, ще видите: "Купете 1 Вземете 1", "Най-добри
оферти", "Разпродажба", т.н.

 
На нашите мобилни телефони виждаме хиляди реклами всеки ден - спроед

проучване през 2021, това число е между 4000 и 10 000.
 

Направете така, че да влизате по-малко в социалните мрежи, където
импулсивните покупки са ежедневие. 

 
Така ще успеете да спестите пари, които ще дадете за импулсивни покупки.



7. Направи си списък

Като направите списък, можете да избегнете закупуването на това, което не
ви е необходимо.

 
Влизали ли сте някога в супермаркет без списък и сте излизали с неща,
които не ви трябвят, защото сте минали през тях, докто търсите вашите

продукти.
 

Когато стигнете до  касата и след като платите, чувствате ли се, че сте
прецакани? Чудите се защо сте купили нещо, от което нямате нужда.

 
И това, от което се нуждаете не е в количката. Шансовете са, че ще се

върнете отново, за да купите това, което не сте купили, и ще похарчите още
пари.

 
Така че не забравяйте да направите списък, така че да имате ръководство
за това, което наистина трябва да купите. Това ще ви помогне да спестите

пари и време.



8. Плащай кеш

В наши дни се използват кредитни карти за извършване на плащания.
 

Знаете ли, че по този начин вие също заблуждавате мозъка си, че не
харчите?

 
Тъй като не теглите пари в брой, вие не виждате физически това, което

харчите. По този начин работят и казината, когато ви дадат чипове, с които
да се разплащате по рутативките.

 
Не е грешно да се плаща с карта, порсто трябва да знаете кога да го

правите.
 

И ако използвате пари в брой, за да платите, ще можете да изнегнете да
купувате неща, които не ви трябват.



9. Бюджет за глезотии

Да, не е лошо да се поглезите. Всеки заслужава да се възнаградите за
упоритата си работа.

 
Но за това трябва да отделите бюджет, например 10% от заплатата.

 
С 10% можете да си купите каквото искате или ако сумата е голяма, да

речем, че искате да си купите нов мобилен телефон, 10% на месец можете
да спестите, докато достигнете необходимата сума.

 
По този начин няма да се ограничавате и ще имате свобода да купите

любимите ви предмети, почивки и т.н.



10. По-големи доходи, без
повече разходи

Най-полезен от предишните психологически трикове е да увеличите
приходите си, а не разходите.

 
Казват, че когато доходът се увеличи, разходите също се увеличават. Да,

това е вярно, освен ако не направите горните стъпки.
 

Затова бъдете мъдри и постъпвайте правилно, когато боравите с пари.
Намерете друга странична работа, бизнес, проект, за да увеличите

приходите, и не добавяйте разходи.
 

Така ще имате по-голяма свобода и по-стабилна банкова сметка.


