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  7רק פ

  ?כמה כסף נשאר לך
  

לא משנה כמה " :להכיר ותך כלל בסיסי שאתה חייב זה ברצוני ללמד אקרפב

  "! משנה כמה כסף נשאר לך-מרוויח  אתה

  

הבעיות  הנטייה היא לחשוב כי .פיננסיות לאנשים רבים יש בעיות .זהו כלל יסודי

 תתפלא אבל דווקא רוב הבעיות הפיננסיות .קיימות אצל אלה שהכנסתם נמוכה

  !כסףהן אצל אלו שמרוויחים הרבה  האמיתיות

 

אנשים שיש להם  יש הרבה מאוד ?"אמיתיות" למה אני מתכוון בעיות פיננסיות

בעיה פיננסית מבחינה  .אבל הם עדיין לא מודעים לזה, "בעיות פיננסיות"

שלך הוא " נטו"שההון העצמי , "מתגלגל" זהו מצב שבו אתה" אובייקטיבית"

  .'או שלילי וכו אפס

מצליחים לחיות בהתאם ,  5,000₪של  ר אנשים רבים שמרוויחים שכ:לדוגמא

 חיים, )נטו(בחודש  ₪ 30,000אנשים שמרוויחים , לעומת זאת .לרמת ההכנסה הזו

  . 35,000₪ הוצאות בסך של חיים עם-ברמת

 

קשה לרדת . ההוצאות  קל מאוד לעלות ברמת-כאשר רמת ההכנסות שלך עולה 

   תוספת שכר בברוטו ,למשל, לפיה אנשים מקבלים, תופעה ידועה ישנה .ממנה

ובמרבית המקרים אף ( ₪ 1,200 -כ כ"להם בדר נשאר למרות שבנטו,  2,000₪של 

  מעל  בנטו מבזבזים החיים שלהם כך שהם-רמת  הם מעלים את-) פחות מכך

  ! נוספים  2,000₪ -ל

  "! משנה כמה כסף נשאר לך-כמה אתה מרוויח  לא משנה": זכור
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המקרים בעיות הרבה  יש להם במרבית, ה כסףאל תקנא באנשים שמרוויחים הרב

יש אנשים  ".כמה כסף נשאר לך"העיקר זה  .מבחינה פיננסית יותר קשות משלך

 ! אבל בפועל אין להם כלום-גבוהה  חיים מאוד-וחיים ברמת, שמרוויחים הון עתק

רכב   שגר בדירה קטנה עם-ואתה  .'וכו הרכב בליסינג, בית משועבד במשכנתאה 

 !אתה הרבה פעמים יותר עשיר מהם ! לפחות זה שלך- ₪ 20,000בשווי 

 

מה זה ! חיים רק פעם אחת! אבל הם נהנים מהחיים"האם גם אתה רוצה לשאול 

אתה חושב שהם  !התשובה לכך היא מאוד פשוטה" ??נשאר לי חשוב כמה כסף

 הם . אבל זה לא באמת המצב,לך  זה גם כנראה מה שהם מספרים.נהנים מהחיים

 ₪ 30,000אדם שמרוויח  .צאים בדאגות פרנסה הרבה יותר קשות משלךנמ

 נמצא(!!!) ובפועל אין לו כלום, בחודש ₪ 35,000של והתרגל לרמת חיים , בחודש

הוא חייב . את הבוסים" לרצות"הוא חייב . פרנסה באופן מתמיד בדאגות של

ד צאת מצאת החמה וע " לשם כךואולי לעבוד, לשמור על מקום העבודה שלו

 "!הנשמה

 

אם ? למה אתה לא עובד יותר קשה "-אמרו לדייג  .זה בדיוק כמו המשל של הדייג

 "!ולהעסיק עוד עובדים, לקנות עוד סירה תוכל, יותר תעבוד קשה

  " ?ומה אז יקרה: "שואל הדייג

 "!ותוכל לקנות אוניה גדולה ולשוט בלב ים, כסף יהיה לך הרבה: "עונים לו

  " ? אזומה: "שואל הדייג

מבלי שיהיו לך , כך שתוכל לנוח ולדוג, כסף כך הרבה- יהיה לך כל: "עונים לו

  ".כלכליות דאגות

  "!אבל זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו: "עונה הדייג

  

  

  

  


