Princípio de Administração

Poupar
“O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha”.
Provérbios 21:20
Por John Schrock – Homem de Negócios.
Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
Há uns anos atrás as pessoas que
esbanjavam dinheiro eram conhecidas
como tolas, um centavo poupado era um
centavo ganho. As pessoas só
compravam quando tinham dinheiro.
Economizavam para o que queriam e se
certificavam de deixar algo para o
futuro. O caráter de uma pessoa era
julgado por sua habilidade de poupar e
proteger um conjunto de valores,
dinheiro, produtos ou moral. As pessoas
entendiam a importância de “poupar
para o futuro”. O princípio da economia
desenvolve uma atitude valiosa. Nossos
pensamentos estarão em preservar as
coisas, fazer com que durem mais
tempo, manter em bom estado, e dar
melhor uso ao que já temos. Isso fará que
paremos de gastar precipitadamente e
nos obriguemos a pensar na qualidade e
no valor do produto, ao ponto de mudar
nosso pensamento de “o que posso
comprar?” para “Graças meu Deus, pelo
que tenho”. Não é ruim pensar no que
gostaríamos de ter, se estamos
controlados por um sistema profundo
de valores. Nos livraremos de muita
frustração se pararmos e nos
perguntarmos estas quatro coisas antes
de gastar:

compro. Eu mereço. Pagarei com o
cartão de crédito, facilmente em
parcelas”. Então gastamos e gastamos,
tentando satisfazer a nós mesmos e estar
no ritmo dos demais. Tolamente
gastamos não só o que temos, mas
também o que não temos.
Nos disseram que emprestar dinheiro
é
ter
crédito
fácil.
Estamos
bombardeados com cartões de crédito
pré-aprovados e nos oferecem “6 meses
sem acréscimo” para pagar e muitas
outras promoções. Mas não nos falam
dos juros, cifras diferentes à oferta
inicial. Eles comprometem nossa
capacidade de pagamento em planos
que são quase impossíveis de cumprir,
causando dificuldades que podem
chegar a destruir nossa saúde e
casamentos.
Os que são sábios poupam e
constroem para o futuro, planejam e
gastam sabiamente. Além de uma
poupança, investem em propriedades,
edifícios e negócios pessoais. Crêem em
Deus e neles mesmos. Também
investirão em outros negócios, porque
crêem nos outros e estão dispostos a
arriscar com eles. Não se limitam a ser

1. preciso disso?
2. tenho dinheiro para pagá-lo à vista?
3. porque o quero?
4. quando posso comprá-lo?
Desenvolvemos uma sociedade
descartável, de auto-serviços e estamos
programados para pensar: “Se eu quero,

Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Nosso país devia ter praticado esse
princípio de poupar e gastar sabiamente.
Assim, não estaríamos comprometidos
com uma dívida externa tão elevada.
Deus tem a forma correta, que funciona.
Traz paz às nossas famílias, tira a
pressão e a frustração de nossas vidas.
Nossos filhos e netos nos agradecerão
por ser um exemplo de vida. Cedo ou
tarde teremos que aprender a usar o
bom senso e a viver por suas regras. Se
não escolhemos fazê-lo agora, logo
seremos forçados. Não sejamos tontos e
sim, sábios e aprendamos como poupar
para o futuro.
Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

Pensamento para Reflexão:
Por trás de cada homem há uma mulher
que economiza para seus filhos.
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Porque você se avaliou
com esta nota ?
Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de
avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os
benefícios deste princípio?
Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios

Completado

La Red Business Network

somente
consumidores,
mas
se
convertem
em
investidores
e
poupadores. Quando as coisas se
tornam difíceis, eles sobrevivem. Estão
em paz consigo mesmos, com seus
cartões de crédito e com o banco.
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