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Bogen giver på lettilgængelig vis et overblik over, hvad du med held kan gøre for at få mere ud af dine penge
– både i dag, i morgen og når du bliver ældre. Vi vil gerne så være gode til at spare op og styre vores forbrug.
Men det går ikke så godt som vi ønsker.
For desværre har vi en usynlig fjende – underbevidstheden. Underbevidstheden er den del af vores tanker vi
ikke selv har styr på. Derfor er det heller ikke altid vi selv kan gennemskue, at den vigtige beslutning vi lige
har taget, måske ikke er så god som vi forestiller os, netop fordi det er underbevidstheden – og ikke fornuften der ligger bag. Uanset hvor meget vi kæmper, kommer vi aldrig til at lære, hvornår vi lader os narre af vores
underbevidsthed eller hvorfor. Derfor er det meget bedre at acceptere, at vi har denne svaghed, og så i stedet
bruge vores kræfter på at finde den mest sikre metode til at få pengene til at vokse. Denne bog vil blandt andet
beskrive, hvorfor mænd er mere tilbøjelige til at lade sig påvirke af underbevidstheden og andre psykologiske
faktorer end kvinder er. Det betyder godt nok, at mænd er lidt flittigere til at købe aktier, når de sparer op. Men
det betyder også, at de kvinder, der køber aktier, gør det langt mere fornuftigt end mænd, netop fordi de ikke
er så påvirkelige på det psykologiske område.
Tal med din revisor eller din økonomiske rådgiver før du går i … Attraktivt alternativ til obligationer og
aktier.

Mænd er nemme at finde gaver til med inspiration Jeg investerer selv i både aktier og fast ejendom, men
artiklen her er ikke faktisk økonomisk rådgivning. 16. Tal med din revisor eller din økonomiske rådgiver før
du går i … Attraktivt alternativ til obligationer og aktier. Med de rekordlave renter på opsparing og
obligationer er der opstået et stort behov for at søge alternative placeringsmuligheder. Med de rekordlave
renter på opsparing og obligationer er der opstået et stort behov for at søge alternative placeringsmuligheder.
Billigere administration i Industriens Pension Industriens Pension sænker administrationsomkostningerne med
38 pct. 15 På trods af en fantastisk start på året med stigende kurser i januar, sluttede verdens aktiemarkeder
første kvartal med et negativt afkast. 12. 15 På trods af en fantastisk start på året med stigende kurser i januar,
sluttede verdens aktiemarkeder første kvartal med et negativt afkast. Den danske ERE-tilhænger fra
Sydsjælland beskriver også opgøret med samfundsnormerne som en af … Hvis du leder efter en personlig
gave til ham, så se DETTE udvalg af personlige gaveideer til ham. Billigere administration i Industriens
Pension Industriens Pension sænker administrationsomkostningerne med 38 pct. Tal med din revisor eller din
økonomiske rådgiver før du går i … Attraktivt alternativ til obligationer og aktier. Den danske ERE-tilhænger
fra Sydsjælland beskriver også opgøret med samfundsnormerne som en af … Hvis du leder efter en personlig
gave til ham, så se DETTE udvalg af personlige gaveideer til ham. Det handler om at finde balancen
økonomisk - og i livet. 16. Billigere administration i Industriens Pension Industriens Pension sænker
administrationsomkostningerne med 38 pct. 16.

