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Naised ja raha

Keegi ei päästa meid, see on meie enda vastutus enda katkitegemise ja
valikute eest. Peale lahkuminekut, töökaotamist ja tervisekaotust tekkis

mõistmine, kui sõltuv ma olen. Elustandard on langenud, kui ei saa kulusid enam

jagada. Kui alustasin oma ettevõtetega, siis andis see mulle tohutut energiat

juurde. Haigeks jäädes aga mõistsin, et magama peab ikkagi. Sain aru, et pean

leidma mingi teise tee ja viisi raha ja inimkonda teenida. Säästude

väärtuslikkusest sain aru, kui neid kogusin. Samas säästude hoidmine ei anna

jooksvalt raha, vaid kulutab selle väärtust. Säästudest elamine on ohtlik ja ei ole

jätkusuutlik. Leidsin, et pean oma säästud enda jaoks tööle panema ja siin on

palju võimalusi ja riske. Sain vabaks kindla sissetuleku väikluse pingest. Vabanes

nii palju energiat loovuseks, et saaksin kirjutada, mida enim armastan.

Olen ise kogenud, kuidas raha teeb meid rohkem selleks, kes me juba oleme, ja

kui seda on, siis ei pea selle peale mõtlema. Raha teenimine enda välja mõeldud

tööga on mul käsil olnud 12 aastat ja investeerimine on huviorbiidis tiirelnud kaks

aastat. Mul on mitmeid sissetulekuid, mis ei nõua aktiivselt panust. Raha on
tegelikult naistele olulisem kui meestele.

Raamat sai alguse isiklikust taipamisest, et olen hädas. Mind aitas

investeerimine ja olukorra mõistmine. Probleem on selles, et naistele makstakse

sama töö eest vähem, kui meestele. Naised jäävad suhtest väljudes kaotajaks,

eriti vabaabielus, mis ei anna naisele mingeid õigusi. 
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Laste saamine tähendab naistele, et ollakse pikalt kodune ja töökohale sind

tagasi ei oodata. Kõik töö juures võib muutuda, kui oled lapsega kodune. Töö

väikelapse kõrvalt ei ole lapse- ega emasõbralik, aga raha on arvete maksmiseks

vaja. Enamasti on kodu mehe nimel ja sissetulek põhiliselt tema poolt. Kui on ette

teada, et naine ise finantsiliselt toime ei tuleks, kannatatakse mitterahuldavas või

suisa kahjulikus paarisuhtes. Tehakse enda jaoks kahjulikke otsuseid, valikuid ja

sundkäike nii tööalaselt, tervise vallas, suhtes kui ka ajakasutuses. Kõik see

mõjutab elukvaliteeti, elurõõmu ja eluga rahulolu. Just sellepärast ongi vaja olla
sõltumatu naine. On ülioluline, et sul on naisena oma sissetulek. Tuleb

kasvatada selgroogu, enesekindlust, eneseusku ja enda väärtust. Näidata

tööandjale, mida väärt ollakse tegudes ja sõnades. Saada väärilist palka. Selg on

sirgem, rüht on parem, kõnnak kindlam ja pilk rahulikum.

Lapsi sunnitakse soorollidesse, statistika järgi antakse tüdrukutele vähem

taskuraha. Arvatakse, et noormees teeb neile välja tihedamini, kui neiu talle.

Tüdrukud järgivad rahaasjus oma ema ja vanaema eeskuju. Info, mida omatakse,

on väga juhuslik. Professionaalne finantsnõustaja tundub tihti kättesaamatu.

Raha ja tervise osas peaks naine ise otsuseid tegema ja nende eest ka vastutuse

võtma. Kui puudub täielik info ja ei ole arusaamist, siis ei saa täit vastutust võtta.

Olen mõistnud, et kulude ja tulude üle mõtisklemine seob kokku kõik
teemad. Kui vaatad otsa oma kulutustele ja sissetulekuallikatele, näed
justkui röntgenpilti oma elust ja valikutest: tegevusalad, unistused,

terviseseisund, hobid, harjumused ja sõltuvused, elustiil, vajadused ja väärtused.

Isegi hirmud ja perekonnaseis - kõik!

Naiste või meeste investeerimine ei ole tehniliselt erinev, ainult põhjused, miks

investeerida on erinevad. Investeerimisest tulev sissetulek annab

manööverdamise ruumi. 
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Palgalõhe, lisaks teevad naised kurnavat ja suurema töökoormusega tööd või

on kehvas paarisuhtes lõksus. Toetutakse paarisuhtes mehele, mille

lõppresultaat võib olla naisele kahjulik. 

Eestis on naise sissetuleku kõrghetk neljakümnendates eluaastates, emaks

saades tuleb aga palgalagi ette lapsega koju jäädes. Raha tuleks koguma

hakata kohe, kui minnakse esimest korda tööle ja panna see nutikalt kasvama

ning leida endale sobiv kokkuhoidlik elustiil. 

Naised on tõenäoliselt need, kes hooldavad lapsi või haiget või vana

pereliiget, selle eest mingit tasu saamata. 

Kui ollakse üle viie aasta lastega kodus, on keeruline saada erialast tööd.

Naistel, eriti emadel, on seega lihtsam sattuda rahalises vaates allapoole

suunduvale spiraalile: vähem võimalusi säästa ja kuna säästetu ja investeeritu

on väiksem, siis ka suurem vaesuse oht pensionieas. 1 samba ja 2 samba hulk

pensioni hetkeks sõltub sinu palganumbrist.

Raha pärast peetakse uuringute andmetel peredes enam tülisid.

Lapsed jäävad enamasti lahkumineku korral emaga ja kulud, ajaplaneerimine,

logistika ja lapsehoidmise korraldus jäävad ka ema kanda.

Statistika- ja mõttekatked, miks on naistel keerulisem investeerida, sest on

palju erinevaid ebakõlasid:

Naisi peetakse iseenesest meestest paremateks investoriteks. Kaalutleme
investeerides pikemalt ja tegutseme vähem impulsiivselt, emotsioonide
ajel. Tõsi, investeerimine on riskantne ja omal vastutusel, aga risk on ka

mittetegutsemises. Tööl käimine on samasugune risk, eriti kui kõik panused on

pandud ühele kliendile ehk sinu tööandjale. Ka siis ei ole me kaitstud kulude

kärpimise, firma muutmiste, ühinemise või lõpetamise eest. Lisaks veel

paarisuhte riskid. 

Naised tahavad olla sõltumatud elukaaslasest ja riigi toetustest, aga tahtmise ja

tegude vahel on sageli tühimik. Naisel peab olema sügav motivatsioon ja selgus,

miks ta seda tahab või teeb. Oma finantsharjumuste kujundamine ja
süsteemne säästude kogumine on üliolulised.
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Mida ma tegelikult tahan?

Mis peaks juhtuma, et see saaks tegelikkuseks?

Mida ma saan ise teha?

Kes saab mind aidata?

Naiseks olemisel on eelis siis, kui vajame abi teiste inimeste käest väikestes

asjades. Eelis kaob pikemas vaates ja olulisemates olukordades. Kahjuks on see

meie ühiskonda juurdunud ja vaevu märkame, kui see toimub. Keskealised

naised on stabiilsemad, lojaalsemad ja usaldusväärsemad ning nad on

kindlustunde nimel valmis töötama väiksema palgaga. Naise fookus on
harmoonilistel suhetel ja mõned asjad jäävad välja ütlemata, et suhteid
mitte rikkuda.

Tüdrukuid õpetatakse väikesest peale olema viisakad, meeldivad, istuma jalad

koos ja naeratama, huuled malbelt suletud. Sellise käitumise eest saavad nad

kiita, mitte aktiivsuse, viha väljendamise, müramise ja riiete määrimise eest.

Naistena püüame midagi ühiskonnas muuta, esile tõusta ja oma loodu või

sõnavõtuga nähtavale tulla ning vastanduda selles, kuidas meid on sajandeid

leebeks, malbeks ja allaheitlikkus kasvatatud. Reisides nägin, et elu ei ole ainult
töö ja piiravad uskumused. Need andsid jõudu ja tahet oma raamatu
kirjutamise idee realiseerida.

Naistena võime jääda kinni paarisuhtesse, kus võimaldatakse mugav elu

kindlustatud materiaalsusega, aga ka selles on oma valud ja piirangud. Et tuua
selgust oma ellu, peaksime endalt vahel küsima:

Majanduslik sõltumatus on tänapäeval pigem arukas, sest siis saad ka paarisuhte

ja töösuhte rajada muule, kui sõltuvustele ja abi vajamisele teistelt. Suhte olemus

on ka muutunud. Kui varem oodati suhtes praktilist ja materiaalset rahuldust, siis

nüüd soovitakse emotsionaalsete vajaduste rahuldamist. Emotsionaalselt ja
füüsiliselt lähedases paarisuhtes on heaolu uus tase. Sama on ka töö osas,

tahame teha tähendusrikast tööd, nautida head õhkkonda töö juures ja

vaheldusrikast arendavat tööd.
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Vaata lähemalt

Oma sügavama põhjuse, motivaatori teadmine viib sind lahendusteni, inimesteni,

raamatute ja kursusteni ning kannab läbi raskuste. Kui sul ei ole veendumust,

miks sa seda teekonda käid, tuleb esimese raskusega ebakindluse ja käega

löömise tunne. Ehk siis, miks sa tahaksid olla rahaliselt vaba? Küsi endalt

korduvalt miks, aga miks, aga miks, et jõuda sügavate kihtideni. Sõnasta nendest
vastustest oma Ülioluline Põhjus. Kui sul on selge ja tugev Ülioluline Põhjus,

sisemise motivatsiooni tuum, pead vastu ka rasketel aegadel, sest tead, mille

nimel sa seda teed. Sinu Ülioluline Põhjus võib olla hoopis omakasupüüdlikum.

Kõige tähtsam on, et see paneb olema päriselt sinu põhjus, sest ainult sellest

saab päriselt sinu motivatsioon.

Iseenda olemise ja oma kutsumuse teadmine annab rahuldustunde ja

tähendusrikkuse ning võtab ära vajaduse midagi iseendale või kellelegi tõestada,

karta või häbeneda. Mina teen inimesi õnnelikuks, minu projektid on
energiavahetus, jagan ja saan samal ajal. Endale korduvalt küsimusi esitades

leiame oma kutsumuse ja tegemiste tuuma. Selle, mida tunned ja tõesti tahad

edasi anda kõiges, mida teed. Su sügavam kutsumus teenib automaatselt teisi.

Oma kutsumuse juure saab igasse oma tegemisse puistata.

Hetkeolukorra aitavad määratleda neli nurgakivi - töö ja raha, tervis,
suhted ja emotsioonid ning vaimsus. Need on Vishen Lakhaiani 12

tasakaaluvaldkonna tõlgendus, mis katab eraldi ka loomingulise eneseväljenduse

ja intellektuaalse elu ja sind ümbritseva keskkonna, elu vaheldusrikkuse ja

panuse ühiskonda. Pane kirja sihid, kuidas sa tahaksid end tunda kõikides nendes

punktides, paar aastat pärast nende analüüsimisest näed oma elu suuremat pilti.
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Rikkur oli halva tooniga sõna, mida kuulsin mõnede inimeste kohta oma

lapsepõlves.

Raha ei kasva puu otsas.

Raha on must.

Raha haiseb.

Laenamine on halb, laen on võõra oma ja viib inimesi tülli.

Nüüd, kui sul on oma kutsumuse tuum ja hetkeolukord selged, on hea üle käia ka

oma sihid. Unista! Hästi ja julgelt! Öeldakse, et me kipume ülehindama, mida

kõike me võiksime saavutada aastaga, aga alahindama, kuhu võiksime jõuda

kolme aastaga. Aukartus oma soovide suhtes näitab, et liigud õiges suunas.

Unistuste takistustena on mulle mainitud julguse puuduse, meeleolu kõikumist,

aja- ja rahapuudust, hirmu, nõrka eneseusku ja mugavust. Suurim on hirm

teadmatuse, tundmatuse ees. Unista mugavast ebamugavusest palju kõrgemale

ja kaugemale. Kõik on võimalik. Töö, mida armastad, hooliv paarisuhe, perekond,

raudne tervis, meelerahu ja elurõõm, aeg iseendale, reisid, oma kodu, külluses

raha ja loovust - sul on õigus seda kõike ja paljudki muudki veel soovida.
Naised unistavad finantsvabadusest, mis tähendab, et sa passiivselt ja

pikaajaliselt teenid ilma töötamata nii palju, kui sul elamiskuludeks vaja.

Sihid saab jagada soovideks (mida tahaks) ja eesmärkideks (mida tahan). Raha

teeb meid rohkem selleks, kes me juba oleme, ja kui sul on raha, ei pea sa raha

peale nii palju mõtlema.

Mõtle ümber
 

Rahaga seotud lood lapsepõlvest mõjutavad meid rohkem, kui me tahaks. Saame

sealt kaasa mõttemustrid täiskasvanu eluks. Meie peres jätkus alati raha aga

sugulaselt sain soovituse, et peaksin juba noorelt investeerima oma pensionisse.

Esimesele stabiilsele töökohale tööle minnes hakkasin kohe koguma

kolmandasse sambasse. 

Lapsepõlvest kaasa tulnud mõtted rahaga:
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 Kui miski on tasuta või allahindlusega, siis tuleb krabada. 

Rahaasjad ja kulutamine on naise korraldada, ka pere sissetulek on naise

peal, mehe sissetulek on ekstra.

Riigikorra muutusest või panga pankrotist võib kaotada kogu raha… ja selle

uuesti tagasi teenida.

Kui teen tööd, mida armastan, siis see on niikuinii juba suur privileeg ja ma

olen õnnega koos - patt oleks selle eest raha küsida, rääkimata õiglasest

tasust.

Suurim hirm on hirm teadmatuse ees, raha teemalised hirmud on seotud

ebakindlusega. Hirme pole vaja eitada, neid peaks hoopis lähemalt vaatama
ja aru saama, mille eest nad püüavad meid kaitsta, sest nii saad ka lihtsamini

vahet teha ratsionaalsetel ja irratsionaalsetel hirmudel. Hirmudest tähtsam on,

mida tegelikult igatseme ja vajame, nii teadlikult kui alateadlikult. Paljudel meist

on alateadlikud blokid, mis takistavad rahalist heaolu ja karjääri. Kuna raha on

“halb” ja rikkad on “kurjad”, siis me alateadlikult ei taha nendeks saada ja

hoidume sellest. Võib ka olla tunne, et edu toob kaasa karistuse või et ma pole

seda väärt.

Mõnikord ei ole teekond unistusteni kõige otsem. Pääsemismõte on unistus,

mida me ei julge päriselt soovida või siis tegelikult päriselt, südamepõhjas ei

soovigi. Kui sa ei ole veel teinud seda, millest unistad, siis annab pääsemismõtte

olemasolu märku, et su põhjus ei ole ülioluline ehk veendumus ja motivatsioon ei

ole veel piisavalt tugevad. Kui sa oled oma sammu unistuse poole ära teinud,

annab pääsemisemõtte üleskerkimine märku raskustest ja nii on mugavam

fantaasiates tagasi minna aega, mil sa ei olnud veel teinud sammu

mugavustsoonist välja. Tuleb teha nii, et pääsemismõte enam ei tuleks. Tuleb
luua rahaline kindlustunne ja sõltumatus, kujundades iga oma päeva
lähemale ideaalsele.
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Jõukus on paljude unistus ja eesmärk, kuid on see samastatud millegi hämaraga,

ülbusega, teistest parem olemisega. Alati jääb kahtlus, mis vooruse pärast tal on

sõpru. Mida sa teeksid teisiti, kui sa oleksid miljonär? Võti on väikesed

vajadused. Rahu iseendaga, oma suhte ja eluga. Samas on sul ka passiivne

sissetulek, mille saamiseks sa ei pea midagi tegema. Eestis käib

investeerimiskogukonnas koos investeerimine ja minimalism, et panna

võimalikult palju raha kasvama. Saavutada tunne, et elan iga päev - siis olengi

elunautiv miljonär. 

Kui midagi soovida, siis tuleb alustada mõttest ja käitumisest, nagu oleksid juba

see, kes soovid olla. Sedasi hakkab ka meel seda uskuma, tuleb enesekindlus

mootoriks taha ja kõik liigubki sinnapoole. Su enesekindlus kasvab asjade

edenedes ja tegutsed üha enam eesmärgi suunas. BE, DO, HAVE

Loo endale rahast ülevaade
 

Kaardista ennast, kus hetkel oled. Pane endale kirja tuluallikad ja sissetuleku

summad, palk, toetused, kohustused, varade väärtus ja kulud. Pane kuu või kahe

jooksul kirja kõik oma kulutused. Kui oled oma kulud kirja saanud, saad teha

järeldusi. Saad enda kohta palju teada ja läbi mõelda, mis milleks tegelikult on ja

millist rolli mängib. Lase mõnel teistsuguse elustiiliga sõbral su kulud üle vaadata,

ta võib märgata või soovitada midagi, mille peale sa ise ei tule. Muutuvkuludes on

lihtsam muutusi teha, aga ka püsikulusid saab vähendada kui see läbi mõelda.

Kodulaen on kõige mõistlikum investeering, kui sul on kindel sissetulek ja

mõõdukas laenuintress ning laenumakse igakuiselt väiksem kui üürihind.

Laenuga ostetud kodu on küll panga oma, aga iga maksega järjest rohkem sinu

oma. Kodulaen peab olema jõukohases summas. Kodulaen on suhtumine ja

hoiak, mingi perspektiiviga kõige vaatamine. Kodu. Pension. Laste kooliraha.

Kodulaenu võtjad ei võta päikselaenu, sest hoiak on lihtsalt mingi muu. Ela
vastavalt vajadustele, mitte võimalustele. 
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Kui kasvab sissetulek, kasvavad ka väljaminekud. Trikk, millega oma sääste

vastavalt palgatõusule kasvatada on, et võtad vaid poole lisasissetulekust

kasutusele ja teise poole säästad. On võimalik elada miinimum programmis ja

jätta mingid asjad tegemata. Enda eest tuleb alati hoolitseda ja ennast

armastada, väärtustada ja premeerida pisikeste asjadega. Olla enda vastu leebe

ja elu nautida, mitte koormata ebameeldivate kohustustega. Peab olema

tasakaal. Kulumiinimum ei tohiks halvendada tervist ega piirata teadmiste või

isiksuse arengut. Tulude kasvatamiseks on vaja end harida, täiendada,
arendada ja pakkuda oma kehale head.

Raha on tundlik teema ja aju reageerib selle võitle-või-põgene-või-tardu režiimil.

Paljudes suhetes saab rahast tabu, millest algab teineteisest kaugenemine
ja usaldamatus. Probleemid ainult kuhjuvad. Raha on aga seotud ka meie

unistuste, eneseteostuse, turvatunde ja väga paljude teiste eluvaldkondade ja

emotsioonidega.

Laste soovid poest ei ole täiskasvanute jaoks alati kõige mõistlikumad. Lapses ei

tohi tekitada uskumusi, et tema ägedaid asju endale lubada ei saa. Peab

selgitama, miks me kõiki asju ei osta. Lapsele tuleb poes anda jõukohaseid

ülesandeid, see viib tähelepanu mangumiselt mujale. Varakult tuleb lapsele
selgitada, kuhu meie peres raha kulub ja kuidas me seda kasutame. 

Enamus tänapäeva haigustest on elustiilihaigused, mis on suures osas

ennetatavad. Ennetamine on meie valikutes kinni. Rahaasjad tuleks samuti
korda saada enne, kui on tekkinud keeruline olukord. Rahalised olukorrad,

mis on seotud kurbade elusündmustega, on samuti ennetatavad. Ja neid asju

juhtub, isegi kui me seda ei taha või ei usu.

Kindlustus on toetav, lihtne ja mugav, kui see on olemas, kui ongi mingi

ebameeldiv situatsioon nt. veeavarii, mis kahjustab su enda või naabrite korteri.

See aitab nendes olukordades jalule jääda. Kindlustust vajavatest olukordadest ja

õnnetustest ei pea kogu aeg mõtlema, vaid need tuleb ühe korra läbi mõelda ja

valik teha ning siis rahulikult oma eluga edasi toimetada.
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Sõlmi selline abieluvaraleping, kus oleksid sees seadusest tulevad eelised

abikaasana.

Kui sa pole abielus, väldi investeeringuid partneri varasse.

Tea, et kui sinu vabaabielu kaaslane maksab laenu ja sina maksad

kommunaale, isegi kui summad on samasugused, pole see päris aus, sest

tema vara väärtus kasvab ja sina ei näe seda raha enam kunagi.

Rahalisest vaatest (sissetulek ja pension) võiks ema olla kodune nii lühidalt kui

võimalik

Kui naine on kindel, et soovib pikalt lastega kodus olla, on vaja naist kaitsvat

abieluvaralepingut.

Lapsega kodus olemise ajal peaks tegema naise kolmanda samba

pensionimakseid rutiinselt pere eelarvest kord kuus või aastas.

Kaaluge elu-, laenu- või õnnetusjuhtumikindlustust sellel partnerile, kelle

sissetulekust sõltub pere ülalpidamine.

Kaalu kindlustust, kui sul on lapsi või teisi, kes sõltuvad sinu sissetulekust ja

tervisest, sul on vara (auto, maja, suvila), mille kahjustumisel või täielikul

hävinemisel sa ilma kindlustuseta välja ei tuleks või sul on laen, mille tasumine

sõltub, sinu sissetulekust. Mingites olukordades on olemas riigi tugi, tasuta

ravikindlustuse, töötuskindlustushüvitis, töötoetus ja koondamishüvitis,

töötjakaotuspension ja töövõimetoetus aga oma säästud ja kindlustus on siiski

kindlam valik. Samuti tuleks läbi rääkida oma vanematega testamendi teema,

mida on raske algatada, aga läbimõeldus ja kokkulepped toovad selguse. 

Partneriga on oluline läbi rääkida materiaalsed asjad, ka kurbade
stsenaariumite korral. Siis tuleks mõelda rahakotiga ja näha asju ette ja läbi. 

Lahutusprotsessis ei saa õiglasi kokkuleppeid teha, sest aktiviseeritud on hoopis

teised ajuosad, kui suhte alguses. Lahutuseks valmistumist tuleb alustada juba

abielludes ja läbi mõelda, milline varasuhe on sulle endale kõige kasulikum ja

mõistlikum. Lahutades on mõistlik hoida õiguslik külg emotsioonitu.
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Meie elus on erinevaid stressiolukordi. Mida kiiremini saad üle pettumusest,

pahameelest või muudest mõtteid mineviku juures hoidvatest negatiivsetest

tunnetest, seda suurem on rahulolu eluga. Abi otsimine on normaale, kui sa
tunned, et sinu jaoks on kõike liiga palju. Ära püüa head nägu teeseldes oma

tundeid peita, sest emotsioonid, mis on elusalt maetud, ei hävi kunagi.

Teeme oma palga korda!

Naise palk on keskmiselt 25% väiksem. Seega on ka keerulisem säästa. Reaalsus
on, et mitte keegi ei tule sulle palka juurde pakkuma, kui sa ise ei küsi.
Küsides palka juurde, peaks selgelt välja tooma ülemust huvitav ja kõnetav

vaatenurk, mis haakub tema eesmärkidega. Enne küsimist tuleb päriselt rohkem

väärtust pakkuda, silma jääda oma heade tulemustega ja firmale tõesti kasulik

olla ja alles siis pidada vestlus. Kujutle enne vestlust, kui oled üksi, edu ja tõsta

käed (nagu olümpiavõitja) üles kaheks minutiks ja hinga rahulikult - see viib aju

võitjaseisundisse. Selg sirgeks- see on enesekindluse ja julguse märk ning sellised

inimesed meeldivad teistele, evolutsiooniliselt. Sinu töö-oskused-aeg-kogemused-

võimed-teadmised on sinu poolt pakutav ja tööandja on üks klient. Ühest sõltuv
olemine teeb haavatavamaks. Kui sind koondatakse, siis sa kaotad kõik, kui sul

on üks töökoht ja muud sissetulekuallikad puuduvad. Mitte hirmutamiseks, vaid

ukse või akna avamiseks, kust saad vaadata oma tulevikku ja loota rohkem

endale.

Mingil ajal mõtlesin, kuidas suvel raha juurde teenida. Leidsin Airbnb, kus
hakkasin oma korterit välja üürima. Ise turundust ei olnud vaja teha, tuli teha

vaid oma kodu tutvustav võõrkeelne tutvustus ja fotod. Programm kujundab

hinna sulle sobilikus hinnavahemikus. Külaliste järgne kodu tavaline koristus ei

ole mitte üldse töö moodi. Miinus on hooajalisus ja igal hooajal tuleb uute

nõudmistega kohaneda ja katsetada, mis toimib. See on minu jaoks nagu
maast leitud raha.
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Mõte on leida endale tegevus, mis ei nõua iga päev tegelemist, mida saab

automatiseerida. Minul oli selleks külmpress oliiviõli maale toomine ja

edasimüümine - tänapäeval lubab seda formaati kas e-pood või e-kursused.

Minul oli kolm tõuget oliiviõliga tegelemiseks: ise armastasin seda toodet;

armastus naturaalse puhta toidu vastu ja kursaõde Kreekas. Proovisime ka teisi

tooteid, aga neid oleks vaja olnud kliendile tutvustada, jäime oliiviõlile truuks ja

tegime väikse veebisaidi, mis vastas küsimustele ja andis edasi meie kirge

kvaliteetse toidu vastu. Müük toimus pidevalt ja lisa asjad, millega oli vaja

tegeleda, võtsid vähe aega. Mind aitasid väikese tasu eest mu kasuisa ja ema.

Püüa leida lisasissetulekuallikaid, mis sobituksid loomulikult sinu elustiili ja
huvidega. Mõtle ettevõtlusele. Otsi partnerid.

Lapsele, kellel tuleb esimene piimahammas, ei anta harja kätte lootuses, et ta

seda hammast peseks, vaid harjumuse tekitamiseks. Kui lapsel hambad suus ja ta

sööb kõike, on tal harjumus juba tekkinud. Säästmisega on samamoodi - tuleb
tekitada endale säästmisharjumus, kas või euro kaupa. Kõige olulisem on

jälle üldine ülevaade, kuhu meie raha üldse läheb. Mida ma päriselt vajan. Vahel

peab olema ka leidlik, et raha säästa.

Mikroinvesteerimine on see, kui paned püsikorraldusega kogu aeg natuke raha

kõrvale nii, et ei pane tähelegi. Säästmise võimalus, oskus ja tahe ei sõltu
sissetulekust, see on otsuse, valiku ja distsipliini küsimus. Mul on püsikanne

oma investeerimiskontole ja läbi mõeldud, kuhu raha edasi liigub. Olen korra läbi

mõelnud ja igapäevaselt sellega rohkem ei tegele.

Investeerimisega on nagu meditatsiooniga, trenniga ja söömisega: tulemus
tuleb natukese haaval. Investeerin iga nädal indeksfondidesse ja kuus korra

kolmandasse sambasse. Uuri, millised on praegu miinimumsummad ja alusta.

Järjepidev püsimaksega investeerimine tagab selle, et sa päriselt investeerid ja

summa kasvab. Ühe korra mõtle läbi ja otsusta, tuhat korda lõika ehk tee

ülekandeid. Automaatselt.
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Kuu alguses tee ülekanne oma investeerimis-, säästu- vms eraldiseisvale

kontole, mille kontojääki sa igapäev ei näe.

Investeeri indeksfondidesse.

Investeeri oma tavakontolt otse 3. pensionisambasse.

Turvapadi ehk sääst võiks olla kolme kuni kuue kuu kulutuste summa. Või

vähemalt 1000 eurot ja see peaks olema küll põhikontolt ära tõstetud, kuid

lihtsasti kättesaadav.

Kuhu ja kuidas automaatselt investeerida:

Inflatsioon sööb säästud aja jooksul ära. Positiivne rahavoog on hoiuseintress,

üüritulu, aktsiate omamise eest omaniku - ehk dividenditulu või aktsiate müügist

teenitud kasum. Negatiivne rahavoog on kui müüd oma aktsiaid või fondiosakuid.

Investeeringud võib jaotada kaheks: need, mis toodavad rahavoogu, ja need, mis

ei tooda. Sääst on hea. Kasvama pandud sääst on parem. Rahavoogu toov

kasvama pandud sääst veel parem. Säästa aktsiatesse või hoiustesse.

Tuleb härjal sarvist haarata ja tegutsema hakata. Aktsiate ostmise otsused ei ole

lõplikud, neid otsuseid saab muuta ja valikuid ümber teha. Tee see väike samm

praegu kohe ära, püsimakse oma säästu-või investeerimiskontole või kolmanda

pensionisamba kontole või lihtsalt mingile oma kontole, mille seisu sa iga päev ei

näe. 

6 viga, mida naised teevad investeerimisel 

Naised on alahoidlikud ja investeerimine kõlab profilt. Samamoodi nagu tervise

puhul, ei saa ka oma raha eest vastutust ära anda. Mitte keegi peale sinu ei saa

vastutada sinu raha, tervise, käitumise ega elu eest. Asi tuleb endale selgeks
teha, valikud teha ja ise vastutada. Ennetamine ja head harjumused on heaks

abiks.
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Naiselik uskumus, et kõige parem on kulutada raha lastele ja pereliikmetele.

“Mu mees on mu investeering” - oma kindlustunnet on väga riskantne teisele

inimesele üles ehitada.

Naised ei hajuta riske. Tuleb teha eri tüüpi investeeringuid, et hajutada riske.

Naised kardavad, et ei saa investeerimisest aru. Kui ei saa aru, tuleb ennast

harida või abi küsida. 

"Mu kodu on mu investeering”.

"Ma ei suuda midagi säästa ja seega ma ei püüagi”. Oluline on järjepidevus,

mitte summa suurus. Võta vastutus oma rahalise tuleviku eest, vali

jõukohased sammud ning hakka astuma.

Ainult säästmine annab võimaluse investeerida - võta rahulikult, summad ei

pea olema suured, järjekindlus ja püsimaksekorraldused

investeerimiskontole.

Kõige lihtsam investeering - pensioni 3. sammas.

Naiste lemmikinvesteering on hoius - hoiused on nullilähedase tootlusega.

Kinnisvara on eestlaste suurim varaklass.

Sööd hästi või magad hästi ehk kas aktsiad on sinu jaoks. Aktsiatesse üle 20%

oma rahast investeerida ei ole mõistlik ja sa pead olema ka valmis kõik selle

kaotama. Aktsiatesse investeerimine jagatakse kauplemiseks ja hoidmiseks.

Dividendiaktsiad on (loodetavasti) nagu hoiuintress.

Indeksfondid on soodsamad - see on võimalus investeerida korraga

paljudesse aktsiatesse ja hajutada riske nii.

Uuri ühisrahastus portaale väga teraselt.

Levinumad vead:

Õpi, loe, kuula investeerimissaateid, suhtle teiste naistega investeerimise

teemadel. Kui tunned end piisavalt kindlalt, tee mõned investeerimiskatsetused.

Väikeste summadega pole võidud ega riskid suured, aga nii kasvab kogemus ja

enesekindlus. Kõige tähtsam on kuskilt alustada.
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Aeg

Tootlus

Liitintress

Inflatsioon

Tulumaks

Haldus-, teenus- ja tehingutasud

Teadlikkus

Volatiilsus, majanduskeskkond

Lühiajalised, kuni 5 aastased investeeringud peaksid olema väikese riskiga

Keskmine periood, 5-10 aastase perspektiiviga investeeringutel võib olla

natuke suurem risk

Pikaajaliste, üle 10 aastase perspektiiviga investeeringute puhul võib

kaaluda kõrget riski.

Investori kolm liitlast
 

Aeg ja tootlus kokku annavad investorile põhilise sõbra - liitintressi. Teenitud

intress hakkab omakorda intressi tootma. Seda muidugi eeldusel, et sa suunad

teenitud tulu taas investeerimisse, mitte kulutamisesse.

Investori viis vaenlast
 

Osta, et hoida, ära tõmble, ole kannatlik, ära kibele kogu aeg müüma, isegi kui

hetkel on kehvasti. Me tahaks kõike - tootlust, kindlust ja likviidsust - nad

moodustavad kolmnurga ja kõiki tippe korraga puudutada ei saa, need

konkureerivad üksteisega. Investeerides pead otsustama, milline kolmest

aspektist on sulle kõige olulisem on.

Ajahorisont
 

Vaata üle, kas sul on varaklasse, mis sobivad nende ajahorisontide ja sinu

eesmärkidega. Hajuta riske, investeeri erinevatesse kohtadesse.



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Ma ei osta tühja-tähja ega kohe, vaid mõtlen ja tunnetan läbi.

Teen kuu kulude eelarve enne kuu algust.

Kirjutan kulud ja tulud üles iga päev.

Võrdlen ja analüüsin jooksvalt ning kuu lõpus.

Investeerin iga nädal 50 eurot ja iga kuu veel 50 eurot.

Õpin juurde, loen, kuulan investeerimissaateid, küsin julgelt teiste kogemuste

kohta.

Üks varade hajutamise viis on Investeerimispüramiid (1. tase - stabiilsus, 2. tase

- rahavood ja passiivne sissetulek, 3. tase - kasv, 4. tase - mängulust). Enda jaoks

on vaja saada paika optimaalne jaotus, sinust endast sõltuvalt. Oma

investeeringuid tuleb ka aeg ajalt üle vaadata tasakaalustamiseks või

rebalantseerimiseks. Eesmärk on vaadata, kas su investeeringud sobivad

riskivalmidusega. Mõtle oma investeeringute püramiidi läbi suuremate elu

muutuste ajal või uute eesmärkide tekkides. Muidu investeeri võimalikult

automaatselt muudkui juurde.

Mõtle südamega
 

Ostame asju, mida toodavad firmad, millega meie põhimõtted kattuvad. Saame
olla teadlikud tarbijad. Investeerimismaailmas peame leppima, et eetilised

tegevused, tooted ja teenused ongi nii nüüd kui ka tulevikus väiksema

kasumlikkusega. Aga vähemalt on maailm elamiskõlblik meie jaoks ja pärast

meid. On olemas ka vastutustundlikud fondid, mis välistavad kõik mitte esteetilist

ja jätkusuutliku poliitikat tegevad firmad või ettevõtted, kes tegelevad asjadega,

mis kahjustavad teisi inimesi või maailma.

Tilk tilga haaval ehk finantsharjumused
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Meil on kõigil on oma sisemised piirangud: kui palju armastust, edu, naudingut,

tervist ja raha me endale lubada võime. Alateadlik reaktsioon igasugusele

muutusele on ebamugavus ja ebakindlus. Tekib alateadlik sabotaaž. Läheme

tagasi vanade ja turvaliste suhtlus- või toitumisharjumuste või sõltuvuste juurde.

Endale jala taha panemine on heaks märgiks, et sa edened kenasti. Liiga kenasti

sinu alateadvuse jaoks. Märka, kui alateadvus saboteerib su kavatsusi ning
asenda negatiivsed mõtted positiivsetega. Julgusta oma alateadvust usaldama

ja pane paika piirid: ütle ei suhtele, mis sind ei toida ega toeta, ettepanekutele,

millele jah ütlemine ei anna sulle midagi, kõnni ja istu enesekindlalt ning

mediteeri hommikul ja õhtul, fokuseeri end oluliste eesmärkide saavutamisele ja

mine magama enne südaööd. Püsi rahaasjus kaine mõistusega ja näe pigem

numbreid kui pingutust. Kaotusvalu olevat psühholoogiliselt kaks korda võimsam

kui nauding võidust. Seepärast oleme valmis võtma riske pigem selle nimel, et

kaotusi vältida. Siin aitab igakuine ülekanne säästukontole, investeerida

passiivsetesse fondidesse - see nõuab vähem tegutsemist ja mõtlemist. 

Oma senise panuse pärast hoiavad inimesed alles ka kahanevaid investeeringuid.

Nende asemel saab vabastada energiat õigetel alustel tehtud valikule. Inimesed

eelistavad, et kõik jääks samamoodi nagu oli ja saaks jääda otsuse juurde, mis

juba tehtud. Inimesed tundvat kergemini kahetsust uute valikute halbade

tagajärgede pärast, kui mittetegutsemiseset tingitute pärast. Jääme kinni

valikutesse, mis toimusid kunagi minevikus ja mis tunduvad turvalised ja

mugavad.

Kui sa oma tahtejõudu kokku ei võta, taanduvad kõik need asjad

edasilükkamisele. See kogub asjatult stressi ja nende asjade ära tegemine ei

võtagi kaua aega, aga neile mõtlemisele võib kuluda nädalaid.
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Otsusta, mis on prioriteet - sinu ülioluline põhjus - päeva jooksul võib ka

ümber otsustada, mis olulisem ja sellest alustada.

Planeeri piisavalt aega - ole oma planeerimises realistlik, see on

stressivabam.

Lihtsalt alusta - alustamist takistavad mõtted ja tunded, ära jää nendesse

kinni. See võib olla lihtsalt mugavusstoon, millest tuleb välja murda, et

areneda, õppida soovitud asja või oskused selgeks ja saavutada enesekindlus

nendes. Energiat saan nende tegemiseks Üliolulisest Põhjusest. Aitab asja,

mida edasi lükkasid, kiirest ära tegemisest ja sul on mõnusate asjade

tegemiseks rohkem aega.

Õpi juurde - kui oma mõtetest ja ideedest on vähe, tasub ennast lisaks

koolitada, lugeda ja arutada inimestega, kelle on huvitaval teemal rohkem

teadmisi.

Tunne rõõmu ja võta paus - ka meis täiskasvanutes on tunnustusvajadus,

tunne rõõmu tehtu üle ja premeeri ennast kasulikuga (jalutuskäik, maitsev

puuvili, pausi või lõunasöögi, väikese veebisurfamisega lemmikpaikades). Elul

on veel rohkem lilli. Väikeste asjalike komponentidega ja samas vähem

stressi. 

Kui sa ise ei tea, mõtle, kes võiks teada, ja küsi temalt nõu või abi. Jõudu!

Investeeri iseendasse
 

Oma teadmistesse, tervisesse ja suhtesse investeeritud aeg ja raha pole kunagi

maha visatud. Kõik lisa kursused, enese arendamine ja unistuste poole liikumine

suurendavad enesekindlust ja ka otseselt meie rahalist väärtust tööturul ning

seda ei ole kunagi üleliia, eriti naistel. Kasuta enda arendamiseks vähemalt 15
minutit päevas. Väga oluline on, kuidas me endast mõtleme. Uue katsetamine

annab ajule uue kogemuse ja vastavalt selle kujuneb uus lugu sellest, kes sa oled

ja kelleks võid saada. 
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Märka, kas sinu keskkond peegeldab sinu minevikku või tulevikku. Kas see on see,

mida sa tahad? Ümbritse ennast teadlikult inimestega, kes elavad nii nagu
sina tahad elada või püüdlevad samade sihtide poole nagu sinagi. Isegi meie

sissetulek on viie-kuue inimese keskmine, kellega me enim läbi käime. Samuti

loeb loovus ja omapära, paljud head asjad juhtuvad etteantud raamidest ja

süsteemist väljapoole mõeldes.

Me saame elada oma elu ja olla kasulikud kogukonnale. Raha võimendab meie

olemust. Piisavad sissetulekud aitavad elada ja jagada küllust ka teistega. Raha on

protsess, alati muutumises ega saa sellepärast kunagi valmis. Raha tuleb enda
jaoks tööle panna. Meie osa on märgata tuleviku rahalise kindlustamise

olulisust ja panustada. Küll siis tõenäosus teeb oma töö ja tulemused saabuvad

õigel hetkel. Investeerimine on pidev, elukestev praktika, mille jooksul õpid enda

ja elu kohta ning kasvad emotsionaalselt ja vaimseltki. Kohanemine, teadlikkus ja

teadmised, püsivus, tasakaalukus, väikesed vajadused ja lihtsad naudingud on

need, mis lõpuks loevad. 

Mida tähendab oma elus vastutuse võtmine?
 

Inimesi on kahte sorti - need, kes saavutavad eesmärke, mis on neile olulised ja

need, kellel on ainult vabandused. Eesmärkide saavutamise eeldus on
vastutuse võtmine. Oma elu eest vastutuse võtmine ei ole alati kerge või lihtne,

küll aga on see tundunud loogiline. Vastutamine on nagu orienteerumine võõras

linnas, sa vaatad ümbrust, sa mõtled kaasa, sa küsid küsimusi ja otsid vastuseid,

sa oled täie tähelepanuga kohal ja vastutad õigesse kohale jõudmise eest.

Erinevatel hetkedel või erinevate inimestega oleme eri rollides, kas vastutajad või

järgnejad. Vahel võib põrumine investeerimises tulla, kui usaldame spetsialisti,

aga ei tee endale asju selgeks ja anname oma vastutuse kellegile teisele ära.

Vastutuse võtmiseks tuleb alati kõik üle kontrollida ja oma teadlik valik teha. Me

teeme iga päeva ka valikud, kui teadlikult me tarbime, mida me ostame ja

ostmata jätame, et meie planeedi hoidmise eest vastutada. Sina vastutad viisi

eest, kuidas reageerid. Vastutuse võtmine oma elu eest on moment, mil sa võtad

ohjad enda kätte ja hakka looma elu, mida soovid. 
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Mida annab pühendumine?

Pühendumine tähendab, et sa näed valitud teed lõpuni välja. See tähendab, et sa

ei jäta endale põgenemiseteid. Sa põletad sillad, mis sind segavad. Su otsus on

tehtud, enam ei ole tagasiteed, sa panustad valitud sihi nimel iga päev,

olenemata tujust, ilmast või haigusest. Otsused, valikud on tehtud hetkel, aga

pühendumine tähendab nende otsustega kaasnevaga minna tulevikku. 

Tee täna otsus, pühendu sellel ühele asjale, mida sa oled tahtnud. Tee

esimene samm kohe praegu. Sel hetkel kui hakkad liikuma, muutub miski sinu

sees. Loo oma eesmärgile pühendumiseks toetav keskkond, tingimused, mis

kindlustavad, et sa saad endale antud lubadusega hakkama. Kui sa oled otsuse

teinud, tuleb sulle ka igasugust toetust, sest sa oled pühendunud.

Kas investreerimine on kriisikindel?

Investeerimine ei ole kriisikindel. Ei ole ühtegi asja, mis oleks. Investeerimine

on pigem suhtumine, mis saab ka edasi palgapäevast palgapäevani. Raha on

materiaalse ja emotsionaalse poole pealt seotud turvatunde ja kindlusega. Raha

esindab meie baasturvatunnet. Jah võib olla, et säästud ei ela kriisi üle või

paigutasid raha valesti. Oma elu eest vastutuse saab alati võtta, see algab oma

tervisest, oma õnne sepaks olemisest, oma mõtete märkamisest ja toetavamate

valimisest, oma emotsioonide, suhete ja käitumise juhtimisest. Elu jõuab uuele

tasemele, kui sa mingeid asju hakkad lihtsalt teistmoodi tegema.

Väga oluline on, kuidas sa oma päeva alustad. See, mida sa mõtled ja teed, loed ja

koged kohe pärast ärkamist, on väga suure mõjuga kogu päevale. 15 minuti

jooksul peale ärkamist ja õhtul enne magama minemist on alateadvus on erilises

seisundis, et see mida siis oma alateadvusele sisestame määrab, kuidas kogeme

oma päevi ja elu. Teadlikult õigeid asju tehes kogeme muutust oma päevade

kvaliteedis ja enesetundes: olulised asjad edenevad, tänu nendele eneseusaldus

kasvab. Magama minnes tee alati alateadvusele mingi taotlus. 

 



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Kuidas saada siis sõltumatuks naiseks?

Ole oma tulevikumina, tegutse, naudi tulemusi. Riietu, kujunda endale

harjumused nagu oleksid tulevikuminal. Väljenda rohkem seda, kes sa tegelikult

oled. Sa ei pea midagi tegema selleks, et teistele meeldida, sest sa meeldid

endale. Sa teed kõik, et meeldida endale. Minimalistlik on elu, milles sa ise

osaled kõigi meelte ja täie tähelepanu ja huviga. Ja kui see, mida sa näed, koged,

ei rahulda sind, siis võta midagi ette, et päriselt midagi muuta. Tee asju, mis

kindlustavad, et jõuad välja sinna, kuhu soovid. Naudi seda, et suudad saavutada

sulle olulisi eesmärke.

Inimesed, kes on majanduslikult kindlustatud, annavad meeleldi ka ühiskonnale

tagasi. Kindlasti ei lähe kõik alati täpselt nii nagu sina tahad, aga see ei tähenda,

et meil läheb halvasti. Püüa tajuda, mis tunne see on, mida soovin sihile jõudes

kogeda. See teekond võib meile pakkuda palju enamat, palju rõõmu,

arenguvõimalusi, uusi teadmisi, uusi tutvusi ja viia veelgi parematesse paikadesse

kui me välja suudame mõelda, et unustame sihi ja eesmärgi 

*** Nii saabki elust nauding. Usalda. Elu on alati sinu poolt***   


